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శ్రీకృష్ణబలరాములచాల క్రీ డాఖివర్ష నము 

గోపికలు క్రీ కృష్ణునిదుడుకుం జేంతల యకోదాబేవితోం జెప్వుట 

మ ద్భుత్ ణవిశ నరూవ్మప్రదర్శనాద్యభివర్ష నము 

యశో జానందులపూర్వజన్న వృత్తాంతము 

యశోద దధిభొండవికలనాదులు సేసినకృషమ్ణునిం బట్టుకొనుట 

ఉలూఖలబంధనయమళ ర్టునభంజనాద్యభివర్ష నము 

నంచాదులు బృందావనంబునకు నరుగుబెంచుటు 

వత్సాసురబకానసురులవధ 

శ్రీకృష్ణుడు గోవకులతో బంతిచల్డులు గుడువ వనముల శేంగుట 

_గోపాలచాలురు కృష్ణునితో 6 గూడి చల్డు లారగించుట 

బ్రా గోవత్సములను సోవబాలకులను నంతర్థానంబుసేయుట 

గార్టభాకారుం డైనభేశుకానురుని బలభద్రుండు వధించుట 

(శ్రీకృష్ణుడు కాళియమర్దనము గావించుట 

కాళియునిభార్య లైననాగాంగనలు శీకంక్లుని నుతించుట 

"కాళియునిపూర్వకథ 

నోనోవసోపికాసంఘుమును గార్చిచ్చు చుట్టుకొనుట 

బీష్మ రువర్డ్మ నము 

బలభద్బుండు చలంబానురుని వధించుట 

శ్రీకృక్ణుండు దావాగ్నిని (మ్రింగి సోవకగోసంఘమును గాపొడుట 

వర ర్లువర నము 
మలం 6 

శరద్భతువర్ణ నము 
చం 

"హీమంతబుతువర్గ నము 0 

గోషికావ స్త్రాపహరణము 

మునిభార్య లన్నము దీసికొని వచ్చి శ్రీకృష్ణు నారగిందంజేయుట 

నందాదు లింద్రయాగము సేయ శ్రీకృష్ణునితో నాలోచించుట 

శ్రీకృష్ణుడు గోవర్గనపర్వకము చెత్తుట 

శ్రీ ఎ్రవ్షమూ ర్తి నందుని వరుణనగరమునుండి కొని తెచ్చుట 

శరద్రాత్రిం గాన మొనర్చుకృన్లుసన్ని ధికి గోపికలు వచ్చుట 

గోపికాగీతలం 

రాస క్రీ డాభివర్ణ నము 

జల క్రీ డాఫివర నము 

సర్పరూపి యగుసుదర్శనుం డనుగంధర్వషని శో వవిమోచనము 

కుబేరభటుం డగుశంఖచూడుం డనుగువ్యాకుని సంవారించుట 

వృషభానురసంహారము 

శ్రీకృమ్షుండు శేశివ్యోమానురుల సంహరించుట 

కంనునిపంపున నృక్రూరుండు బృందావనంబునకుః జనుదించుట 

అక్రూరుండు యమునలో 'రామళ్ళమ్షుల దర్శించి నులించుట 

శ్రీకృష్ణమూ ర్తి మధురానగర ప్రవేశము సేయుట 

(శ్రీకవ్లుండు రజకునిం జంపి వాయకసుదాము లాసంగుఫూజల నంగీకరించి మే లొసంగుట 

సూర్యా స్త్రమయచంద్రో, దయములవర్థ నము 

సూర్యోదయవర్శ్యనము | 

* కృష్ణుండు కువలయా పీడ మనుగజంబును వధించుట 
య. wm 

తశ 9 

63 



విషయము. iil 

అల 9 
శో ప్పబలరాములు చాణూరముప్రికులను వధించుట 

(శ్రీకలమ్షుండు కంనుని వధించుట 

శ్రీకృష్ణుండు 'చేవకీపనుదేవులవెజు మాన్ని యుగ నేనునికిం బట్టంబు గట్టుట 

శ్రీకృమ్ణండు గేపకాంశలచెంతకు నుద్ధవునిం బంపుట 

(త్రమరగీతలు 

కృష్ణుం డుద్ధవునిలో ౬ జేరుకొని కుట్టాగ్బుహూంబునకు నరుగుట 

కృన్ణుం డక్రూరుని వా స్తినాపురంబునకుం బంపుట 

జరాసంధుడు మధురమోంద దండె త్తి వచ్చి కృష్ణునితో యుద్ధము సేయుట 

శీకృష్ణుండు నిరాయుధ్ధుం డై కాలయపనుండు వెంట నంటం బరుగత్తుట 

ముచుకుందునిపూర్వకథాఖివర్ణనము 
అరి గ వ పద్ ముచుకుందుండు | కీకృన్ణుని స్వోశ్యము సేయుట 

జరాసంధుండు వర్ష గిరిని దహించుట 

రుక్ష్మి ణీకల్యాణకథా ప్రారంభము 

శ్రీకృష్ణుండు కుండిననగరంబునకు రథారూఢుం డై చనుట 

శ్రీకృష్ణుండు శ, తురాజులు సూచుచుండ రుకి ణీబేవిని గొనిపోవుట 

సవశోదరునిభంగ మునకు ఖన్న యగురుకి ణీదేవిని బలభ్బద్భుం డూరార్చుట 

శ్రీకృష్ణుండు రుక్షిణీదేవిని 'బెండ్రియాడుట 
అ దశమస్మ_ంధము, ఉ_త్తరభాగము 

కో గి 3 వ్ర, స్థ్రమ్నకుమారచరి క్ర, ప్రారంభము 

రతీజేవి వ్రద్యుమ్నుసహిళయై గగనమార్హంబున ద్వారకకం బోవుట 

శీకృక్టుండు లోకావవాదనివృ _త్రికొజుకు సమంత కమణిం చచ్చుట 

శతభనుష్టండు సత్రాభిళునిం జంపి మణి నవహరించుట 

ఆర జర అగ ఇ స 
శ్రీకృషమ్ణుం డింద్న ప్ప స్థపురంబున కరుగుట 

ష్య నే న్ స్ట్ hy TAN OY Ce 
శీకృష్ణుండు “కాళీంది మ్మి త్రవింద నాగ్నశ్తి భద, లతణ యనువారలం బరిణజయం బగట 

శ్రీకృష్ణుండు సక్యఫామతోంయాడ నరిగి నరకాసురుని వధించుట 

సత్యభామ నరకాసురునితో యుద్ధంబు సేయుట 

భూదేవి శ్రీశ్ ఎవని స్తుతించుట 

వధ ళ 

శవ శ 

48? 

CE 

శక కళ 

త్న్ 

శ్రీకృష్ణుండు పదాజువేలకన్నియల వరించి జీవలోశ్ంబునకుం బోయి పారిజాళము జెచ్చుటం 

శ్రీశృష్ణుండు శేళీగ్ళవామునందు రుకి ణీచేవితో విరసోక్షలాడుట 

రుక్మిణీదేవి , శ్రీకృష్ణలాలిక మై యతని స్తుతించుట 

శ్రీకృముండు రుక్మి ణీబేవి నూజడించుట 

చాణానురుం డీశ్వర ప్ర సాదంబు నొందుట 

బాణానురుం డనిరుద్ధుని నాగ పాశబద్ధునిం జేయుట 

౪౪ 

6౪6 

46౪6 

6౪6 

నారదునివలన ననిరుద్ధునివృత్తాంశమును విని కృష్ణుండు బాణానురున్నిపై దండెత్వ్సట 

బాణా నురునికి సపయభూ తుం డగళివునకం గృష్షునకు యుద్ధ మగుట 

బాణానురుండు రెండవసారి యుద్ధమునకు వచ్చుట 

శివుండు బాణుని రత్నీంప ,శ్రీక్ళన్లుని స్తుతించుట స 

ఉహానిరుదనహ్ తుం టై కృష్ణుండు చ్వారకాపురంబున కరుగుట ౪. 

నృగమవోరాజు చరిత్రము, 

బలరాముడు స హృద్భం ధుజనదర్శనార్శ మై 

శ్రీకృత్ణుండు పౌంద్రకవాసుటేవునిమోంద దండెత్తి పోయి వాని పుట 

న 
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విషయము, iv 
బలరాముండు దిషవిదుం. డనువానరుని సంహరించుట 
బిలరాముండు హా స్టీనాపురమును గంగలో డ్రోయం బూనుట 
పోడశనహ్ననస్స స్త్రీసంగతుం డైన శ్రీకృష్ణునిమహిమ నారదుం డరయుట  ._, 
నారదుండు శ్రళ్ళళునితో ధర్మ జురాజనూయము "నెరవేర్పు మని సెవ్వట 46 

నీ శీకృమ్ణుం దుద్గవనియాలేచనచాబ సన ధర రాజుపాలికిం బోవుట 
పొండస్చలు ఖ్ శలవు నెదురొ-ని క డ్ __నిపేేవుట 
ధర్మరాజు ఫో (అకృ ష్టుననుదుతంబున ఖీమాదుల దిగ్విజయంబునకుం బంపుట . 
శ్రిశృవ్ణ భీమార్జున జరాసంధుని వధింహబోవుట 

శ్రీకృిషసహాయుం డగఫీముండు జరాసంభునితో యుద్ధము సయుట 
కారాగ్భహా పావనిము కు అగురాజులు శీ శకృన్లుని స్తు నుతించుట 

& రాజుచే నెడురాజనూయంబున౦వు అీగలత్షుండు శిశుపాలుని వధించుట 
స్ట శ్రీకృమండు దంతషక్రుని సంహరించుట 

బరరాముండు తీర్థయా[తృకుం జనుట 
కుచేలోపాఖ్య్యానము 

న్ (్రేకమ్షుండు సకుటుంబముగా గ గ్రుహ జస్నానమునకుం బోన్రట 
లత్ణ యను, శీ డికృన్ణు నియవ్రమభార్య చౌవది జేవికిం దసవివాహవ్భ త్రాంశంబు డలుపుట. 
ఇర దాదిముహర్డులు శక కృృప్తదర్శనంబు సేసికొని వనుజేశ్చనివేం గ్కతువు సేయించుట, 
శ్రీ కృష్ణబలభ దు దు లం వృట్ైై ద నళమనహోడరులం చెచ్చి 'ేవశీచేవికిం గనయిఅచుటం 
సోధద్రాసుణయిము 

న్ఫీ శ్ర శీక్టేహుడు బుషిసమేతుం డయి మిథిలాసగరమునకుం బో వుట 40 
దే తిగీతము ' 

29 
పరే తునక శుకయోగి విష్ణు సేవాస్రాశ స _న్యంబు సెప్పుట ee 
శివద్రో హంబు సేయం' బూనినవృకాసురుండు విస్టుమాయచే మజియుట అ ఉం 
భృణమహర్షి (శ్రీమూర్తులప్రాశ _స్యంబు కోధించుటకుం బోవు! 
శ్రీ శ్పికృష్ణండు వోతు లయిననే ప్ర నకుల 'డెచ్చుట 

వకాదథ స్క.౦భధభము 

విశ్వామి త్రవసి సిష్టనారదాదిమహర్హులు చీ కృప్పదర్శనవిబునక చచ్చుట ఉం 
వనుజేవునకు నారదుండు పుఠాళనం బగువిజేహూర ర భనంవాదంబుం 'దెలుపుట 46 
(హాదిదేవళలు ఫీ శికృషుని వై ఎ రుంధమునకుం నువ వచ్చుట 

కృష్ణుండు దుర్నిమిత్తంబులం గని యాదడశ్చల చెల్ల 'దాష్టరకనుండి వృభాసతీర్ణమునకుం 
కృష్ణుం డుద్ధవునకః బరమారోపబేశము సేయుట 
అవధూకయదుసంచాదము 

నీ ట్ర కృష్పబలరాములు "వె కుంఠ మున కరుగుట 

ద్యాద శస్ముంధథము 
శుకయోగి వరీక్షిత్య్వనక భావికాలగతులం చెవ్వుట 
యుగ ధర. ఎహాకృతాది ప శేయచత.ప్రయవి'వేచనము 2 
పరీక్నీత్తు | కతకునివే 'దమ్టుం డై డై మృతినొంద నళని సుతుడు ౩ సర్పయాగము సేయుట 
చీ శ్రీ వెదవా వరుడు "వేదములను బురాణములను లోకమందు( (బ్రవ్తి రించంజేయుట, ,. 

మార్కండే పొఖ్ల్యానము 
e+ 

వై త్రైదిమాసంబుల సంచరించెదుద్వాదశాదిత్యుల క్ర క మంబును 'జెలుపుట 693 

ఈ శో ఢి 

లో 

ఈఈఈ 

బంపుటం 

CRE 



కు శ్యామ ధ రాభృల్ల లామ జగదఖికామా 
ఏడ రామూజనకావు మహో 

ఏ. చామ గుణస్తోమథాను దశరథరామా, 1 
వ, మహనీయగుణగ రిష్టు లగునమ్లుని శే; స్టంలకు నిఖలపఫు రాణవ్యాఖ్యాన వై ఖరిసమే 

తుం డై నసూతుం డి ట్లనియె నట్లు సాయోప విష్టుం డై టై నపరీవీన్న "రేంద్రు, దు,డు 
ల 

శుక యోగీంద్రుం గనుంగొని, 9 

క, వినబడియెను సాగయంభువ, మనురంశము వర్మ ధర్మమర్యాదలతో 
మనుజులదనుజుల వేల్పుల, జననంబులు నష్ట లెల్ల జనియించుటయున్ పి 

ఉ. వమనుకాలమందు హరి యీశళ్యరుం డేటికి సంభమించె నే 
మేమి యొనర్చె నమృనువు "లే రతం డేక్కియం జేయు చున్న బాం 

'జేమి నటంచు మోద గత మెయ్యది సజ్జను లెనవారు ము 

న్నే మని చెప్పుచుందురు మునీశ్వర నా శెటీంగింపవే దయన్, 4 

వ, అనిన శుకుం డి ట్లనియె, ర్ 

క, ఈకల్పంబున మనువులు, (ప్రాకటముగ నార్వు రర వదునలునుర లో 
లోకములజనులపుట్టువు, లాకథితము లయ్యొు వరుస నఖిలములు నృపా, 6 

వ, ప్రథమమనను వై నస్వాయంభువునకు నాకూతిబేవపావాతు లనునిరువురుగా(తులు 
గ గలరు వారికి. గ్ర మంబునం గ వీలయజ్ఞ నామంబుల లోకంబులకు ధర్మ జాన 

బోభంబు నేయుకోపకు వారి పు త్రత్వ్యంబు నొంచె నందు, గవిలునిచరి త్రెంబు 

మున్న చెప్పంబడియె యజ్ఞానిచరిత్రంబు న నెవ్పెద వినుము, 7 

మ, శతరూపాపతి కాొమభోగవిరతి౯ా సంత క్త కృళహాభఖారుం డై 

సతియుం దానును గాన శేయి శత్రవర్ష ంబుల్ సునందానదికొ 

వతి మె యెకపదస్థుం డై నియతులో డై వాచంయమసనూ స్ఫూర్తి ర్తితో 

గకదోషుండు తవంబు నేనె ని భుననఖ్యాతంబుగా భూవశా, ర 
B-—86 



లి 

వ, 

సీ, 

8 

శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

పట్లు తపంబు నేయుచు స్యాయంభువమనువు దనమనంబులోన, 9 

సృష్టిచే నెవ్యండు చేతనవడకుండు సృష్టీ యొవ్వనిచేంతచే జనించు 

జగములు ని దింప జాగరూకత నొంది యవ వ్యండు బ్ర బహాండ "మెటుంగు చుండు 

నాత్మ కాథారంబు నఖిలంబు నెవ్యండే నెవ్వనీనిజధన వింత నట్టు 

బొడేగాన శా కుండం బొడగను 'నెవ్యండే నెవ్వనిదృష్టిి నెదురు లేదు 

జననవృద్దివిలయసంగ తిం జెందకం యెన్యం 'జెడవ కుండు నెల్టయెడలం 

దనమహా త్త సంజ్ఞ దత్త 'మెవ్యండు దాన, నిశ్శరయాపుం డనంగ విస్తరిల్టు, 10 

అని మజీయు నిరహంకృతుండును బుధుండును నిరాశియుం బరివూసండును 
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. య. ళం భం, ary 

సొక్కక రనాయు: డడ శిక్షకు, ఫ్ వ. ర వ. న నేలని న్యా మ ణా (7 

వ్, సెట్టు "వినా ముంండిట నాపై వా" శ సై? / న ria . ము చెంత 

జీనుంపగములం “న అశం Had rn డే టా. స్ వంటి లి న 
= సే! oan 

ఇ జో జా ల టు. > గ్ క్ట 4 అం ra శ - ల? బు 

చి చెంటు సింది ఉందు ౫ ho ఉరి సం. న్ు నిన్ బషపనటసనొయంటును 

స్ో బా టమ పోసుచు, St 

న్ సలం a ed A లీ అబన . స శ న నటట ! గ in యు, స శ ము gi 

నివురు జంక పదం OD Mr tan py NX ee ROA Ee WEN PRs 
f wi, ¥ ఫ్ 

ఘునదోస సభీగల షక Mo Hawt WE . న్ ఫు టికి, 

మః FST: నొ మల మూస గి ఫమముులు గు గ . మల. జతర కలప 
న్న [ల లశ ఇం 

అట్టే + నౌ శ యు న న. ॥ 

తీ, పలు, గంస వాట్లు డట "వ్ల మం వ. WENT “hy ని SE Yaa సమ, 
i a) 

జ్య న Cd ఇ కల తా క rt జా ఖో 1 = 

ఫిన్ వివకించుం నీ దించు ని మచం, మి మాయన వు ల తట వంపిమతోడ్, 
LL జ ఇళ. 

| [ vw ul ళీ గ. 

వీ, తనకపుంభములవూన్నచకు చ కమం uw ఏ క ల 
శ 

స NT చుక మాల ( బల కంటి BEE సంది NK 
ట్ ం శ “a 4 ' 

హా. గని చేలో సాల లని ఆద వ Aer TI (గ్ ట్ి Wl Bhi 

ఇతో శ్వ” కక PE, 3 జ న్నా a ల ల 

దనడింతగరునికోట తేసి బులసగ శ మ కోచగిద్నె దల మి సులి. గగన? 

3 బనదిలావణ్యరూ 064 “చి కూడి, వంది ముక ని ౧ హారి ధం 

దయింతలందలుఃదన పెంట! 1.౫ఓపడివల తలని వ భరయ సుంద ల, 

వ్, నలింయు నానాగహానవిపా?, వుపిిమత న బగ ఓ లట స్: ** ౬.4 గచ్చ 
oh 

చపొసొ;:0' య తెచి నంటు న య ₹యవ్చ్రుల యు. eet డను నక జగన 

మః, ఆటం గాంపం గరణివిభిండ. స ఫల ంభోబికి భశ ము 4 
నటదందివన వారము. గమతమిాస్టప్పాది ప. 
వట హింతాల రసాల సాల నుమిన్ సిల్లీ కుటీతక ముం 
జటులోద్ధు+శమ్ బా భచ yy బగసంచాక లట గస న్న 

వ, ప టా పరుషం పై yeh యకం లన కంబ వొడగ్ ని, 

సీ తొ యు.జగంభధంబు దోగసచల్ల విమల దగదు మేకం బల ఒ1 

గమలనాభావ? క విమలవాక ల వాం సములు Karimi సయ 
ఫు దెిందీదర భో రపోమెో యబ ఘు ఇధి కుల గంప 

ఓ నలక “లని తాసారంబు విదనగ వ్యానము లవాడ. వ. 

న re ఎనో 

శ్ 
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కే, దృిజగదభినవసౌభాగ్యదీ_ప్పమైన, విభవ మితుణములకును విందు నేయ 
నరిగి పంచేంద్రియవస్థవహారములన్వు మజచి మ_ర్రేభయూథంబు మడుంగుసొచ్చె, 

క, తో ండంబులం బూరించుచు, గండంబులం జల్జుకొనుచు గళగళరవముల్ 
మెండుకొన వలుందకడువులుు నిండకా వేదండకోటి నీటిం 'ధ్రావెన్, 45 

వ, అప్పుడు, 46 

మ, ఇభలోకేం ద్రుండు వాస్తరంధ్రముల నీ శెక్కించి వూరించి చం 
డభమార్లంటన k= త్తి నిక్కి చే నుడ్జాడంచి వీంజింప నా 

రభటి౯ నీరములోనం చెల్లెగసి నక్ష గ్రాహపాఠీనముల్ 
నభమం దాడెడుమినకర్య_టములీ నై మైల్ సురల్ మ్రాన్సడన్ శ 47 

వ, మజీయు నగ్గ జేం ద్ర ంబు నిరర్తళ విహారంబున, 48 

నీ, కరిణీకరో జి తకంకణ ణచ టం న్ నెలయేటినీలాది ద్రిచెలువుం చెగడు 
హా_న్సీనీహ స్త విన స్ప స్థవద్యంబుల వేయిగ న్నులవాస్ వెరవు సూపుం 
గలభసముత్కీ_ర్ల కష్రోరరజెమునం గనకాచలేంద దృంబుఘనతం దాల్చు 
గుంజరీపరిచితకుముద కాండంబుల ఫణి రాజమంప్తన వభ వహించు 

ఆ, మదకేణుము క్షమా _క్టికశళు కులు మెజుంగు మొగిలుతోడ మేలమాడు 
నెదురు లేనిగరిమ నిభ రాజమల్లంబు, వనజగేవాశేళి 'వ్రాలునవుడు, 49 

వ, మజీయు నాసరోవరలక్షి, మదగచజేంద్ర వివిధవిహార వ్యాకులితనూతనలక్షీ విభవ 
య్ యనంగవిద్యానిరూఢ పల్ల ల్ల వప్రచంధప వరికంపీత శరీరాలంకార యగుకుసువు 

కోమలయునుంబోి వ్యాకీర్ణ: చికురమ_త్తమభుక రనికరయు . విగతరసవదనకమల 
యు నిజస్థానచలిత కుచర శాంగయుగలయు లంపటీతజఘనప్రలినత లయు నై. 
యుండె నంత, 50 

నీ భుగ భుగాయితభూరిబుద్భుద చ ఏటలతో శే గదలుచు దివికి భంగంబు లెగయ + 
భువనభయంకరఫూూత్కారరవమున ఘోరన క్ష గ్రావాకోటి చెగడ 
వాలవి తేపదు ర్వారయుంధ్లా నిలవశమున ఘుమఘుమాన ర్త మడరం 
గల్లో లజాలసంఘట్టనంబులం దటీతరు. లమూూలంబు లె ధరణిం గాల 

తే, సరనీలోనుండి పొడగని సంఖభ్ర మించి యుదరి కుప్పించి లంఘించి వుుంకరించి 
భానుం గబలించి పట్టున ర్భానపగిది, నొక్కమక రేం ద్రు దుః డిభరాజు నొడిసీపక్షై, 

క, వడిం దప్పించి కరీంద్రుండు, నిడుదకరం బె _త్తివ్రెయ .నీరాటంబుం 
బొడ వడంగినట్లు జలముల బడి కడువడిం బశ్లైం బూరపదయుగళంబున్, 2 

చ, పదముల బట్టినం దలకుంబా టొకయింతయు లేక శూరతకా 
మదగ జవల్ల ల్ల భుండు ధృతిముంతుండు దంతయుగాంతఘట్టనం 
'జెదరలోం జిమై నమ్మక రిచిప్పలు పాదులు దప్ప నొప్పజకా 
వదలి జల గ్ర హంబు..కరివాలమావ్రానాలను? జీరె గోరులన్, by 
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కం కరిం దీగు-యు మకరి సరనీకిం గరి దరికిని మకరిం దిగుచుం గరకరి చరయక౯ా 
గరికి మకరి ముక్షరికిం గర్హి భర మనుచును నతలకుతలభటు లరుదువడన్. 54 

వ, అట్టు కరిమకరంబులు రెండును నొండొండ సముద్ధండదండంబు లై తలపడి 

నిఖలలో కాలోకనభీకరంబు లె యనో్యన్యవిజయ శ్రీవరీకరంబు లె తె సంమోఖిత 
కమలాకర ంజబు లె హరి వారియును గిరి గిరియయునుం దాంి వీలుతివి యక "వనం 

గు తెణింగున నీరాటంబయినపోరాటంబునం బట్టుచు వెలికి లోనికిం దిగుచుచుం 

గాలంకు గలంకం బొందం గడువడి నిట్టట్టుం బడితడంబడి బుడబుజానుకారంబు లై 

బుగంలుబంగన. ల్లనుచప్పుళ్లతో నురువులు గట్టుచు జలంబు లుప్పరం చెగయం 

జవ్పరించు-చం దప్పక వదనగ హ్న్యారంబుల నప్పళించుచు నిశితనితాంతదురంతదం 

తకుంతంబఎల నింతింతలు దునియ లయి నెప్పళంబునం బునుకచివ్పలు గుదుళ్లు 

దప్పి ర _క్రంబులు గృమ్రుదేర వు మని యొక్కు.ముడిం జిన్సుచు నిత -రేతరసమా 

కర్ష ౯౩ం౦ంబులుం ౫దలక "పదంబుల మొదలిపట్టు వదలక కుదు 3 వర్తించుచుం బరి 

చ్ మణ వేగంబున జలంబులం దిరుగుచు గ మకరకమఠకర్యటగండకమండూ కాది 

సపీలనిలయంబుల పా ణంబులు థీణంబులుగా నొండొంటిం దాంకురభసంబున 
నిక్కు_లువడక యృక్కం దృొక్కు_చు మెండు చెడి చెండువడి నాంచుగుల్ల చిప్పతండం 

బులం బరన్పృర -తాడనంబులకు నడ్డంబుగా నొడ్డుచు నోలమాసనొనక గెలుపు 

దలంవులు బెక్ట్రిదంబు లై ెట్టిప నహోరాత్రంబులుంబో లెం గ్రృమక్రమ 

విజృంభమాాలాంబు శై "లె బవబఎకాలకలవావిహారంబో లె నిర్ణతని ద్రాజరంబు ౨౭ లె 
యవ కవ ఈవచడా క (కృమఘోరంబు లి పోరు చున్న సమయంబున! గా 

క, జవమును జలమును బలమును, వివిధములుగం బోరుకరటివీరతకు భువికా 
దివి మకరకిదానకర్కట్క, నివవాము లొక్కటన మిత త్రీనిలయముం బొందెన్, 56 

ఇఫా,ఆటోేవంబునం జిమ్ము జొ మ్ల ల వుజా డ్రా భీలదంతంబులం 

చాటించుకా మెడ. జుట్టివట్టి 3 వారిదోర్గెరడాభశం-డావాతి౯ా 
నీటకా మూశఈ౩కి మూటికీం దిగువగా నీరాటము౯ా నీటిపో 
రాలు న్నీ తంమిిపాటుం జూపుట కరణార్థిటరబు వాచాట మె. ర్ 

ఈ మకరితోడం చోరుమాతంగవిభుని న్కొక్కరుని డించి పోవం గాళ్లు రాక 
కోరి చూచు చుండ గుంజరీయూథంబు మగలు దగులు గాం మగువలకును, 

వ అంత, . 60 
ఆ. జీవనంబు దొనకు జీవనం బై యుంట్క నలవుం జలము నంతకంత “కెక్కి. 

మకర మొ ్పై డన్సెవమ  త్తేభమల్ల ంబ్కు బవాుళవతశీతభానువగిది, ' 61 
మ ఆటుకుం సంభ యుగంబువై హరి శ్రియల వా మృంచుం బాదంబులకా 

నెిజయం గంఠయు వెన్ను ద దన్ను నె యుకా -పాలాగతికా వోలముం 
4 
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థి 

జఅచుక్ నుగ్గు గం చాకు ముంచు మునుంగుకొ శల్యంబులుక దంతముల్ 

విజుగ౯ వ్రే 'యుచుం బొంచి పొంచి కదియుకా వేదండయూథో త్తీమున్. 62 

చు, పొడగానం + బడ కుండ డగు వెలికిం బోవంగం దా నడ్డ మె 

పొడచూపుం జరణంబులం 'బెనంగోనుం బో రాక ఠా రాక బు 
గ్రడిలం గనాలంగం దాంచు లేచుతేణి నుద్ధాటించు లంఘీంచు బ 

ల్వీడిః జీరుం దలంగు౯ా మలంగు నొడియకా వేధించుం గోధించుచున్, 63 

వ, ఇట్లు నిన్ స్మీతన కృ చక శృం బయి నిర్భక్ర కవి క్ర మంబున నల్బహదయజ్ఞానదీపంబు నలి 

కృమించునుపోమూ'యాంధకారంబునుం బోలె నంతకంతేకు నుత్చాహకలహ 

సన్నా హబవాునిధజలావగావాం బయిన _గ్రాహంబు ముహాసాపహూసంబున, 64 

ధ్యా 'పాదద్వంద్యము చేల మోపి వవను౯ా బంధించి వంచే చేంద్రి'యో 

దంబుం బరివూర్చి బుష్షిలతకులా మాజాకు హా శ్రించొ ని 

పవ బ హూవదావలంబనర తిం గ డించు యోగీం దు వు 

'రార్టిదక్ న క ము వి క్ర మించ గరిపాదా శ్రాంతినర్వ క్ష, కమ 65 

ఆ. వనగ జంబు సళచువన హాం బొడగని, వనగజంబ కాన వజ్హిగ జము 

వెల్ల నై సురేంద్రు, వేచి సుశాంధులు, పట్టం బట్ట నీక బయలు పాక 66 

ఉ. జహా గలంగి జీవనపుటోలమునం బడి పోరుచుకా మహా 

మోహల ళనిబద్ధపదముక్ విడివించుకొనంగ లేక సం 

దేహము బొందు దేహి శ్ర య పనదశళ్౯ొ గజ ముండే ఫీ్పణ 

్రాహదురంతదంతపరిఘట్టత పాదఖురా గ్ర ధే ల మై, 67 

వ, ఇవ్విధంబున. 63 

క, ఆలయక సొలయక . చేసట, నొలయక కరి మకరితోడ నుద్దండత రొ 

తులు సంధ్యలు దివసంబులు, సలివెం బో రొక్క_ వేయిసంవత్సరముల్ . 69 

మ, పృథుళ క్షి గజ మాజలగ హముతోం చె క్కేండ్లు పోరాడి సం 
శిధిలం బై తనలావు వైరిబలముం జింతించి మిఖ్యామనో 
రథ మిం శేటికి దీని గెల్వ సరి పోరం జాల రా దంచు న; 

వ్యథ మె యిట్ర్రనుం బూర్యపుణ్యఫలదివ ఫ్రిక్షైనసంవ త్తితో న్, 70 

శా, వరూపంబున దీని లు నిట మిం చేవెంటం జింతింతు చె 
వ్యారిం జీరుదు నెవ్య రడ్డ మి(క నివ్యారిపు చారో త్తము౯ా 

వారింపం దగువార లెన్య రఖలవ్యాపారహేరాయణుల్ 

చేరే మొ క్కెద దిక్కు... మాలిన మొజటొపీంవం బ బ్రవుణ్య్యాత్మ కుల్, 71 

ఛా నానానేక షయూథముల్ వనములోనం 'బెద్దకాలంబు స 

నానింప౯ా దళలతకోటికరిణీనాథుండ నై యుండి మ 
ద్రానాంభ గవ రివుష్టభందనల కాంతబ్భాయలం దుండ వే | 
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/ కీనీరొస ని కేల వచ్చితి భయం బెట్లో కదే యీశ్వ రా, 72 

ఉ, ఎవ్వనిచే జనించు జగ మెవ్వనిలోపల నుండు లీన మె 
యెవ్వనియందు దిందుం బర మెళ్యరుం డెవడు మూలకారణం 

బెవ్వం డనాదిమధ పులయిం డెవడు సరము దాన యైనవాం. 

i డెవ్వడు వాని నాత్మ భవు నీశ్వరే నే శరణంబు వేంజెదన్, 78 

క, ఒకపరి జగములు వెలి నిడి యొకపరి లోపలికి. గొనుచు నుభయముః దానై. 

సకలార్థసా టీ యగున, య్యకలంకుని నాత్మమూలు నర్ధిం దలంతున్ * 74 

క.లోకంబులు లోశేశులు, లోక స్థులుం గనం దుడి నలోకం బగుసె 

జీకటి కవల నెవ్వం, డేకాకృ్ళతి వెలుంగు నతని నే నేవింతున్, 75 

క, న ర్రకునిభంగిం చెక్క_గ్కు మూ రులతో నెవ్యం "జాడు మునులు దివిజూలుం 

గీ ర్తింప నేర "రెవ్వన్కి వర్తన మొరు లెటుం రట్టివాని నుతింతున్. 76 

ఆ,'ము_క్షసంగు లై నమునులు దిదృములుు సర్వభూతహితులు సాధుచిత్తు 

లసదృళ వ, కాఢ్యులై కొల్తు ెవ్వని, దివ్యవదము వాండు దిక్కు నాకు. 77 

సీ, భవము దోషంబు రూపంబుం గర్మంబు నాహ్యాయములు గుణము నెవ్వనికి "లేక 
జగములం గలిగించు సమయించుకొజకునై సిజమాయ నెవ్న(డిన్ని య" నుదాల్చు 

నాపెరేశునక్న ననంతళ క్రికి బ్రహ్మా కద్ధరా పికి రూపపానునకును 
జిత చారునికి సాత్స్కి నాత్మరుచికిని బరమాత్యనకుం బర బృవూమునకు 

ఆ మాటలను నెటుకల మనములం జేరంగం గానిశుచికి సత్యగ మ్యుం డనుచు 

నిఫుణుం డై నవాని నిష్కర్మతకు మెచ్చు, వాని కే నొనర్తు వందనములు. 78 

సీ, శాంతున కవవర్ష సౌఖ్యసంవేదికి నిర్య్భాణభ_ర్హకు నిర్వి శేషు 
నకు ఘోరునకు గూఢునకు గుణధరి కి సౌమ్యున క ధికవిజ్ఞానమయుస 

కఖి లేంద్రి దయ దృష్ట వ్ర క ధ్యతునకు బహు కేత త్రజ్ఞునకు దయాంసీంధుమతికీ 

'మూలప ప్రకృతి 3 కాత మూలున క లేం డ్రి యస్జాసకునకు దుఠఖాంతకృతికి 

ఆ. నెట్ నసత్య మనెడినీడతో వెలుగుచు, నుండు నెక్కటికి మహో _త్తరునకు 
నిఖలకారణునకు నిహ్మా_రణునకు న, మస్క_రింతు నన్ను మనుచుకొటకు, 79 

రం యోగాగ్నిదగ్గకర్శలు, 'యోగీశ్ళరు 'లేమహాత్తు నొం జఇలుగక' స 
దోోగవిభావిలమసముల, బాగుగ వీతీంతు 'రేజ్టపరము భజింతున్ , 80 

సీ, సర్వాగమామ్నాయజలధికి నపవర్చమయునికి నుత్తమమందిరునకు 
సక లగుణారణిచ్చన్న బోథాగ్ని కిం దనయంత రాజిల్లుధ న్యమతికి 

గుణల యోద్దిపితగురుమానసునకు సంవ _రితకర రృనిర్వర్సి రితునకు 

దిశ -లేనినాబోంటిపళువ్రలపాపంబు లడంచువాని!ి సమస్తాంత రాత్తుం 

ఆ, డై వాలుంగువాని కచ్చిన్ను నకు భగ, వంతునకు. దను-జపళునిచేళ 

దారస క లయినవారి కందంగ. రాని జాని కాచరింతు వందనములు, 81’ 
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వ, మజీయును, , 82 
న్స, వరధర్మ కామార్థవర్టితకాము లై విబుధు లెవ్యాని నేవించి యిష్ట 

గతిం చబొందుదురుచేరి కాంహీంచువారి కవ్యయ దేహ మిచ్చు నవ్యాండు కరుణ 

ముక్తాత్తు లెవ్వని మునుకొని చింతింతు రానందవారి మగ్నాంతరంగు 
"లేకాంతు లెవ్వని నేమియు గోరక భద్ర చరిత్రంబుం బాడు చుందు 

వి అజ అ ~~ ఇ ఆ, రావమహేాశు నాద్యు నవస క్ట నథ్యాత్మ, రరాగగమ్యుం బూర నున్న తాత్తు 
హవమయినవానిం బరుని నతీం ద్రియు నీళు దూరు సూత్తు నె భజింతు. 58. 

వ అని మజీయు ని బ్లని వితర్మి౦ఇె. 8a 

సీ, పావకుం డర్చుల భానుండు దీప్తుల నెబ్బంగి నిగిడింతు నె ట్లడంతు 
రా క్కియ నాత్మ క రావళి చేత బ్రహ్మాదుల వేల్పుల నఖలజంతు 
గణముల జగముల ఘననావమరూవభేదములతో మెజయించి తగ నడంచు 
'నెవ్వండు మనము బుద్ధిం ద్రియములుః చాన మై గుణసం వవాహంబు నెజపు 

కే, స్త్రీనవ్రుంసకపురుషమరా ర్రియును గాక, తిర్భగమరనరాదిమా రియును గాక 
కర్శగుణ భదసదసత్స కాశి గాక, వెనుక నన్నియు దా నగువిభుం దలంతు, 88 

“క, కలం డందురు దీనులయెడం గలం డందురు పరమయోగగణములపాలం 
గలం డందు రన్ని దిశలను, గలడు కలం డనెడువాండు గలండో లేడో. 86 

సీ, కలుగంజే నాపాలికలిమి సంబేహింపం గలిమిలేములులేక కలుగువాండు 
నా కడ్డవడ రాంజె నలి నసాధున్రులచేం బడినసాధుల కడ్డవజెడువాండు 
చూడండే నాపాటుం జూపఫులం జూడక మాచువారలం గ వం జూచువాండు 
లీనతోనా మొతాలింపంటే 'మొణుగుల మొొజు లెటుంగుచుందన్ను 'మొజుంగువాడు 

'తే, అఖలరూపముల్ దనరూప మెనవాండు 
ఆదిమథ్యాంతములు "లేక యడరువాండు 

భ_కృజనములదీనులపాలి వాడు 

వినండి చూడండె తలంవడె వేగ రాయక, 87 

క విశ్వకరు విశ్వదూరుని, విశ్వాత్యుని విశ్ళవేద్యు విశ్వు నవిళ్వు౯ 
ఇాశ్యాతు నజు బ్రహ పృభు నీశ్వరునిం బరమపురుష్లు నే భజియింతున్, 88 

వ, అని పలికి తనమనంబున నగ్గజేంద్ఫుం డిశ్ళరసన్ని థానంబు కల్పించుకొని 
యి ట్లనియ్, 89 

ఛూలా వొక్కింతయు లేదు లే రము వీలోలం బయ్యెం (బ్రాణంబులుక్ 

ఠావ్రుల్ దవ్పను మూర్చ వచ్చె దనువుక్ డన్నె౯ శమం బయ్యెడి౯ 

నీవే తప్ప నితఃవరం 'బెజుంగ మన్నింవం దగుకా దీనుని౯ా 
రావే యీశ్య్వరకావవే వరద సంరతీంపు భ దాత్మకాం 90 

క, విను దంట జీవులమాటలు, చను దంట చనరానిచోట్ల శరణార్థుల కో 
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యను దంట పిలిచిన సరర్థముం, గను దంట సంచేహా మయి 6 గరుణావార్ధి. 91 

ఉ, ఓీకమలా ప్ప 'రొరావరద యో పతిపక్షవిపక్షదూర కు 

“యూ కవియోగివంద్య సుగుణో త్తమ యోకశరణాగ తామరా 

నోకహ 'యోమునీశ్యతమనోహర 'యోవిమల వభావ రా 
చే కరుణింపవే తలయవే శ రణార్థిని నన్ను. గావవే, ౮92 

వ, అని పలికి మశీయు నరథీతరతకుం కై నయీళ్యరుం డాపన్నుం డై ననన్నుం 
గాంచు గాక యని నింగి నిక్కి. చూచుచు నిట్టూర్పులు నిగిడించుచు బయ 
లాలకించుచు నగ్ల్గ జేం దుండు మొట నేయు చున్న సమయంబున, 98 

ఆ, విశ్వమయత లేమి వినీయు నూరక యుండి, రంబుజాసనాదు లడ్డవడక 

విశ్ళమయుండు విభుండు విస్ణుండు జిష్టుండు, భ_క్షియుతున కద్డపడం దలంచె, 94 

“౯ మ అలవై కుంఠపురంబులో నగరిలో నామాలసాధంబుదా 
వల ముందారవనాంతరామృతేస సరళ, ప్రాంలేంచుకాంతోపలో 

తలపర్యంకరమానినోది యగునాషన్న ప సన్నుండు వి 

వ్యాలనాగేంద్ర, ము పాహి పాహి యల గు య్యాలించి సంరంభి యె, 95 

మ, నీరికిం జెన్పండు శంఖచక్ర క యుగముం జేదోయి సంధింవం డే 

పరివారంబును జీర దభ్రానవ తిం బన్నింపం డాకర్టి ర్లికాం 

తరధవ్మిల్లముం జక్క న్ _త్తండు వివాద, ప్రోల్టిత శ్రీకుచో 
పరిచేలాంచల మైన వీడయ గజ ప్రాణావనో త్నాహి లై యె, 96 

'_ వ. ఇట్లు 'భ్ర్క్షజనపాలనవరాయణుండును నిఖలజంతుహృదయారవిందసదనసం 
స్థితుండును నగునా రాయణుండు కరికు లేంద్ర, విజ్ఞాపిత _నానావిధదీనాలావంబు 
లాకర్లి ంచి లక్షీ కాం తావినోదంబులం దగుమీ సాలించి సంభ్ర మించి దిశల 

నిరీక్షించి గజేం ద్ర రయమోపరత్యంబు నంగీకరించి నిజపరికరంబు మల నవధరించి 
గగనంబున కుద్దమించి వేంచేయునప్పుడు, 97 

మ, తనవెంట౯ నసీరి లచ్చి వెంట నవరోధ వ్రాథతము౯ దాని వె 

న్కను బటీంద్రుంయ వానిపొంతను ధనుకీకౌమోదకీశంఖచ 
క్కనికాయంబును నారదుండు ధ్వజినీ కాంతుండు రా వచ్చి రొ 
యర్థిన వై కుంళపురంబునం గ లుగువా రాబాలగోపాలమున్, 93 

వ, తదనంతరంబ ముఖారవిందమక రందబిందుసందోవాపరివరిందనానందడిందిందిర 
యగునయ్యింది రాబేవి గోవిందక రారవిందసమాకృ ప్యుమాణసంవ్యాన చేలాంచల 

మ, తసవేంచేయుపదంబుం ేర్కొనం డనాథ స్త్రీ సి జనాలావముల్ 
వినెనో మ్రుచ్చులు మ్రుచ్చిలించిరొ ఖలుల్ ల్ వేద ప్రపంచంబులకా 
దనుజానీకము చేవతొనగరిపై. దం డెక్తెనో భక్తులం 
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గని చశ్రాయుధుం ఊడి చూపు డని ధిక్కారించిరో దుర్భనుల్ . 100 

వ, అని నితర్కి_ంచుచు. 101 

ఛా, తాటంకాచలనంబుతో భుజనటద్ద్గమ్మిల్లబంభంబుతో 
ఛాటీము _కకుచంబుతో నద ఏఢచంచత్కాంచితో శీర లా 

లాటా లేపముతో దుకోవారీకకాలన్నో గ్రరియంబుతోం 
గోటీందు వ్రళతో నురోజభ రసంకో చద్వలగన్నంబుకో న్. 102 

క, అడిగెద నని కడు వడిం జను, నడిగినం దను మగుడ నుడుగం డని నెడ నుడుగుకా 

వెడవెడ చిడిముడి తడంబడ, నడు గిడు నడుగిడదు జడివము నడు గిడునెడలన్, 

సీ, నిటలాలకము లంట నివుర జుంజుమ్తని ముఖసరోజము నిండ ముసరుం 'దేంట్లు 

నళులం బోయయగం జిల్క_ లల్ల నల్లన చేరి యోక్టబింబదుర్థితు ల డర నులుకు 

శుకములం దోలం జకుర్తీ నములకు మందాకినీపాఠీనలోక మెనం 

విరానపం కుల చాట మెయిదీగతో రాయ శంపాలతలు మింట pe గట్టు ) 

ఆ, శంపలను జయింపం జక కృవాకంబులు, కస చయుగంబుం దాంి కొన్వు సూపు 

మెలంత మొగీలువిటిందిమేటులుందీవయుంబో లె, జలద వర్డు వెనుక (జనెడునపుడు, 

మ, వినువీధిం జనుబేరం గాంచి రమరుల్ విష్ణు౯ సురారాతిజీ 

- వననంవ తిని రాకరిక్షంం గరుణావర్ధిళ్ష సు యోగం ద ద్రహృ 
ద్వవవ రిప రిషుం ౨ సహిష్టం భ్ _క్షజనబృంద,ప్రా పాభవాలరకరి 

స్తు నవోఢోల్ల సదిందిరాపరిచరిన్లం౯ా జిస్లు రోచిన్లునిన్, 105 

వ, ఇట్లు పాడగని, 106 

మ, చనుదెంచెకా సును డల్ల వాయె హారిపజ్జం గంటిరే లక్ష్మీ శం 

ఖనినాదం బదె చక, మల్లె భుజంగధ్యంసియు౯ వాం శ్ 
ల 

న్నన యేతెంచె నటంచు “వేల్పులు నమోనారాయణాయేతిన్ 

స్వను లై "లె యు క్కి_రి మంట హా _న్పిదురవస్థావ (క్రకిం జ క్రికిన్ 107 

వ, అయ్యావసరంబున గుంజరెంద్ర పాలనప.రవక్, ఇంబున చేవళానమస్యా రంబు 

_ లంగికరింవక మనన స్ప్నమానసంచారుం డై జ పోయి బోయి కొంతదూరంబు శింశు 

మారచ కృంబునుంబో లె గురుమకరకులీర మిానమిథునం చె చై. కిన్న లేంద్రునిభాండా 
గారంబునోం బోలె స స్వచ్న నరక చ్చపం బై భాగ రినంతునిభాగ ఛేయంబునుం 

బోలె సరాగజీవనం చె వై కుంఠంబునుంబోలె శంఖచ (కశ మలాలంకృతం 

టై సంసారచ క్రంబునుం బోల్ ద్యంద్యసంకులపంకనంకీర్ష 0 బె యొప్పు 

నప్పంకజాకరంబుం బొడగని. 108 

మ, కరుణాసింధుండు శౌరి వారిచరముకా ఖండింపంగాం బంచె స 

త్వరితాకంవీతభూమిచ క్ర కము మహోద స్టద్యిస్సులింగ చ టా 

పరిభూ తాంబరళు కృ క ముక బవాంవిధ బ్ర బృహ్లోండ భాండచ టాం 
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తరనిర్భ కృము( బాలితాఖలసుభాంధళ ప్ప క్కముం జక్కమున్, 109 

వ ఇట్లు పంచిన, 110 

ఫా, అంభోజాకరమధ ఫ్టనూతననలిన్యాలింగ నృ క్రీడనా 

రంభుం డై నవెలుంగుతేనిచెలు వారకా వచ్చి నీటకా గుభుల్ 

గుంభథ్యానముత్. గొలంకువు గలంకం బొందంగాం జొచ్చి దు 

ప్రాంభోవర్టి వసీంచుచక్క_టికి డాయం బోయి హృద్వేగ మెం 111 

శా, భీమం చై తలం ద్రుంచి పాణముల బావెం జక మూశు Uy యక్షా 

"హేమక్ష్యూధర దేహముం జకితవ న్య భేం ద్ర సండోహాముం 

గామ కో భనోహముకా గరటిర_క్షస్రావగావాంబు ని 
స్పీవోత్సాహము వీతదాహాము జయ శ్రీ మోవాముకా (గ్రావామున్, IR 

వ ఇట్లు నిమిషస్సర్ననంబున సుదర్శనంబు మకరితలం ద్రుంచునవసరంబున, 113 

క, మకర మొకటి రవిబొవ్పెను, మకరము మజ్యొకటి ధభనదుమాటున డా౭ాళ౯ా 
వమకరాలయమునం డిరిగెడ్కు మకరంబులు కరార రాజు మజువున కరిగెన్, 114 

మ, తమముం బానినరోహిణీవిభు క్రియకా దర్చించి సంసారదూకి 
ఖము వీడొ్కొన్నవిర_కృచిత్తునిగతి౯ _గ్రాహంబుప ట్టూడ్చి పా 
దము లల్లార్చి క రేణు కావిభుండు సౌందర్యంబుతో నొవ్చె సం 
థ్ మదాకొకరిణీకరో యే తసుథాంఛస్సా ఎనవిశ్రాంతుం డై. 115 

శా, ఫూరించెలా హరి పాంచజన్యముం గ పాంభో రాశిసౌజన్య ముక 

భూరి థ్యానచలాచలికృతమహాభూత ప, మై తన్యము౯ 
సారోదారశిత వ్ర భాచకితపర్టన్యాదిరాజన వ్ట్ముక్ 

దూరిభూతవివన్న ధై న్యమును నిర్థాతద్విషతై ఎన్ఫమున్ , 116 

మ. మొరనెక్ నిర్ణరదుందుభుల్ జలరుహామోదంబు లై వాయువుల్ 
దిరిగెం బువ్వులవానజల్లు గురినెకా దేవాంగనాలాస్యముల్ 
వరంగక౯ా దిక్కులయందు జీవజయశబ్ధథా నముల్ నింజె సొ 

గర ముప్పాంగం దరంగచుంబితనభోగం గాముఖాంభోజ మై. 117 

క, నిడుద యగుశేల గజమును, మడునున వెడలంగం దిగిచి మదజలరేఖల్ 

దుడుచుచు మెల్లన పుడుకుచు, నుడివెలా విష్ణుండు దుఖ ముర్వినా థా, 118 

క. శ్రీహరికరసంస్పర్శను, చేవాము దావాంబు మాని ధృతిం గరిణీసం 
దోహంబుం దాను గజపతి, మోహనఘీం కారళబ్బములతో నొచ్చెన్, 119 

క, కరమున మెల్లన నివ్చరుచుం గర మనురాగమున మెజిసీ కలయం బడుచుం 
గరి హరికతమున బ్రవోకుచు, గరవీడన మూాచరించెం గరిణుల మరలన్, 120 

ది ల రు జ సె. జననాథ చేవలళావవిము క్తుం డే పటుతర, గావహరూవంబు మాని 

ఘనుడు వాూాహూనామగంధర్వుం డప్పుడు దనతొంటినిక్థలతనువుం దాల్చి | 
Bad 7 
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హరికి నవ్యయునకు నతిభ_క్టితో మొక్కి, తవిలి క్షీల్చించి గీతములు వాడి 
యాదేన్చకృప నొంది యందంద మజీయును వినతకీరసు స్కుం డై. వేడ్క_తోడ 

ఆ దళితేపాన్పం డగుచుం దనలోకమున శేంగ్తా నపుడు శౌరి గేల నంటి నడవ 
వా స్థీలోకనాథుం డజ్ఞానరహి తుండ, విష్ణ్టురూపుం డగుచు వెలుంగు చుండె, 

మ, అవనీనాథ గేం ద్రం డామకరితో నాలంబు గావించె ముక 

ద ద్రవిళాథిళుం డతండు వుణ్యతముం డింద్ర ద్రుచ్యుమ్ను నాముండు 
స్లవముఖ్యుండు గృహీళమా-సరియరికా స సర్యాత్యు నారాయణు 

సవిశేషంబుగం బూజ నేనెను మహోశై లాగ గృభాగ ౦బునన్ , 120 

మ, ఒకనాం డాన్ఫవుం దర్యుుకా మనములా నూహించుచు౯ా మౌని యై 
యక లంకస్థితి నున్న చో? గలళజుం డచ్చోటికిళ౯ా వచ్చి లే 
వక ఫూజింపక యున్న మాని దని నవ్య కోధుం డై డె మూఢ లు 
బీ కరిందో త్రమయ్యోనిః బుట్టు మని శావం బిచ్చె ఏ భూనల్ల భా, 125 

క, మునివ ల్ నవమానించిన, ఘనుం డింద ద్రద్వ్యుమ్మ్న విభుడు గొంజర యోనిం 
జననం బంచెను విప్ట్రలం గని యవమోానింపం దగదు ఘనపుణ్యులకున్, 124 

క, కరినాథుం డయ్యె నాతండ్కు కరు లైరి భటాదు లెల్ల గజముగ నయుుష్థిక 

రు 
దా 

డ్ 

వారిచరణనేవకతమునం గ రివరునకు | నధికము క్షి గ ల మహాోక్తా, 125 

ఆ, కర్మతంత్రు డగుచు కమలాకుం గొల్చుచు, నుభయనియతవృ త్తి త్తి సుండెనేనిం 
జెడును ర్మ మెల్ల శిథిల మై మెల్లన, పృబల మైనవిళ్లుభ_క్రి నెడదు. 126 

క్క చెడుం గతులు హరులుధనములుం జెడుదొరునిజసతులుసుతులుం జెడుచెనటులకుం 
జెడక మనునట్టిగుణులకుం జెడ నిపదార్థములు విష్షం నేవానిరతుల్. 127 

వ, అప్పుడు జగజ్జనకుం దగునప్పర మేళ్యరుండు ' 'చరవానీతముఖకమల యగున 
క్క_మల కి ట్రనిమొ. 128 

క, బాలా నావెనువంటను, ెహీలకా వినువీధినుండి యే తెంచుచు నీ 

చేలాంచలంబుం బట్టుట్క కాలో నేమంటి నన్ను నంభోజముఖీ, 129 

క, ఎబు(గుదు తెజవా యెప్పుడు, మజవను సకలంబు నన్ను మజుచినయెడల౯ 
ముజుతు నని యొజ్ంగి మొటిక, మజువక మొజుయిడినయేని మజీయన్యములన్ ం 

వ అని పలికిన నరవిందమందిర యగునయ్యిందిరా దెవి మందస్మీ తేచం ది ద్రికౌసుందర 

వదనారవింద యగుచు ముకుందున కి ట్లనియె, 81 
క, దేవా దేవరయడుగులు, భావంబున నిలిపి కొలుచువని నావని గా 
లో కోవల్లభ 'యే మనియెద, నీవెంటను వచ్చు చుంటి నిఖలాధివతీ, 189 

దీనులకు యా ర్థిలింపను, దీనుల రతీంవ మేలు సననం బొందకా 
గౌషావన నీ క్ పాను దీనవరాఫీన బేవదేవ మహే 188 

షీ జీయును సముచితసంభాషణంబుల నంకించు స చున్న యప్పరమవై స్లనీ 
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యాయిదజకుం బుతు 2 తనకళలతో వ కుంఠుం డన బుటి వారిజాతుం 
టి J) a ౦ ర 

డవనివై వైకుంఠ మనియెడిలోకంబుం గల్చించె నెల్లలోకములు _మ్రైక్క 
Qe Qa న 

తే రమయొదుర్కో_లు 'నేవాన రాజముఖ్య, తదనుఖావంబుగసణములు:దలయందర మె 

యోీాథ రా రేణుపటలంబు నెటుయగ వచ్చుం గాని కాడయ ర నారిగుణగ ణముసంఖ్య, 

వ, తదనంతేరంబ. 140 

సీ, చక్షు స్తమూజుండు చాముషుం డనువీరుం డాజనమను వయ్యె నవనినాథ 

భూమిాశ(రులు వురుగిప్రురుషసుద్యోమ్నాదు లాతనినందను లమకవిభుండు 

మం శ్, ద్య్యుమూఖ్యుం డముర్త్యు లాప్యాదికు లాహావిప్తద్నోర కాదిఘనులు 

మును లందు విభుండు సంభూతికి ఏ రాజునకు: బుట్టి యజితుండు నాంగ నొప్పి 
యై కు 

ఆ, నతండ శాండె కూర్మ మై మందరా దిన్ని నుదధిజలములోన నుండి మోచె 

నతండ చువ్వ దివిజు లర్ధింప నమృ ఆ చ్టిం ట్ర చ్చి యిచ్చి నాసుథారసంబు, 141 

థి శీ రసాగరమథనకథ్య్మా ప్రారంభము ఆ 

వ, అని పలికినం బరీతీన్న రేంద్రుండు మునీంద్రు,న కి ట్లనియె, వే 
మ, విను ము న్నేటికిం ద్రచ్చె పాలకడలి౯ా విష్ణుండు కూ ర్షాకృతి౯ 

వనధిం జొచ్చి య చెట్లు మోచె బలుకవ్యం ఖై నశైలంబు టే 
వనికాయం బమృతంబు నెట్లు వడనెకా వారాశి నేమేమిం సం 

_ జనితం బయ్యె మునీం ద్ర చోద స్థ్రము గదా సర్వంబుం జెద్పంగ బే, 148 

క, అప్పటనుండి బుధో త్తమ, చెన్చెడుభగ వత్క_-భావని శేషంబులు నా 

ఇప్పుడు దనివి జనింపద్కో నెవ్పం గదే చెవులు నిండ శ్రీహరికృతముల్, 144 
న, అని మటీయు నడుగంబడినవా డై యతని నభినండించి హారి వ్ర, సంగంబు చెప్ప 

నుషక్రమించె నని సూతుండు ద్యిజుల కి ట్లనియె నట్లు శుకుండు రాజుం జూచి, 

క, కసివుసంగ్ని యసురవిసరము, లనీలతికల సురల నెగవ నసున్రులు వెడలం 

బసం జెడిరి పడిరి నెడనీరి యసమసవమరవిలసననముల నను వెడలి నృపా, 146 

క, సురపతివరుణాదులతో, సురముఖ్యులు గొంద జరిగి సుకణై లమువై 

సురనుతుండగునజుం గనియా, సురదుష్క్బృతిం జెప్పి రపుడు సొలయుచు నతులై 

క, దుర్భాసుశాపవశమున, నిర్వీర్యత జగము లెల్ల నిళ్ళీ9కము లై 
పర్వతరిపుతోోం గూడ నృవర్యము లయి యుండె హతసుపర్యావళు లై. 148 

ఆ, నెలను వెడలి వచ్చి ని్టేజు లై రట్టి, వేల్పుగముల జూచి వేల్పుంబెద్ద 
పరమపురుషుందలంచి ప్రణతుండైసంపుల్ల , వద్బవదనుం డగుచు: బలికె చెలియ, 

క, వనును మిోరును గాలము, మానవతిర్యగ్ధ తాద్రు మన్వేదజముల్ 

నూనుగ 'నెవ్య్వనికళలము, వానికి (సోక్కు_దము గాక వగవంగ నేలా. 10 

క, వధ్యుండు రక్షణీయు(డు, సాధ్యుంయ మాన్యు: డని "లేక సర్ల శ్రాణా 
వభథ్యాదు లొనర్భునతం్య ఇ్ఞాధ్యంతవిథానమునకు నర్హుడు మనకున్ , 151 
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క, వరదునిం బరము జగద్దురుం గరుణాపరతంత్రు, మనము గనుంగొన దుగిఖ 

వ, 

జగరములు నెడు నని సురలకు, సరనీజజని చెప్పి యజితుసదనంబునకున్, 152 

తానును డేనతానమాషహాంబును నతిరయంబునం జని వినయంబునణ గానం 

బడనియవ్విభు నుద్దేశించి దైవికంబు లగువచనంబుల నియ'తేం ద్రియుండై . 
ట్రని స్తుతియిం చె. 158 

ఎవ్యనిమాయకు నింతయు మోహిందచుం దణీమి యెవ్వనివమూయ దాట రాదు 

తనమాయ నెవ్వం డింతయు "గబ్బనట్టివాం 'జవ్వనిం బొడగాన రెట్టిమునులు 

సర్వభూతములకు సమవృ ర్తి 'నెవ్యండు చరియించుం దనచేత జనిత మయిన 

ధరణిపాదములు చిత్తము సోము డగ్ని ముఖంబు గన్నులు సోమకవములహితులు 

చెన్రులు దిక్కులు “రేతంబు సిద్ధజలము 

మూండు మూదర్తులవుట్టిల్లు మొందలినెలవు 

గర్భ మఖ లంబు మ్యూూర్డంబు గగన మగుచు 

మలయు నెన్వండు వాని నమస్క_రింతు, 104 

మజీయు నెవ్వనిబలంబున మేం ద్రుండును బ్ర సాదంబున 'జేవతలుసు గోవం 
బున రుదు,ండును బరువంబున విరిరపయు నింప్ర యంబులవలన  వేదంబులును 
మునులును _ మేఢ్రంబునం బృజావతియును నకరబున లశ్రీయు "ఛొయవలనం 
చితృ 'దేవతలును _స్తనంబులవలన ధర్మ ంబును బృష్టంబులవలన నభర్త ంబును శరం 
బువలన నాకంబును విహాసంబువలన నప్పరోజనంబులును నుఖంబువలన విప్పు) 
లును గువ్యాంబున బ్రహ హూంబును భుజంబులవలన రాజులును బలంబును నూరు 
వులవలన వె వైశ్యులును వైపుణ్యంబును బదంబులవలన ళూద్రులును న'వేదంబును 
నధరంబున లోభంబును _ నుపరిరదచ్చదంబువలనం వ్ర తయ నాసానవ్రటంబు 
వలన ద్యుతియు స్పర్శంబునం గామంబును భూ9యుగళంబున యమంబును 
బత్సంబునం గాలంబును సంభవించె నెవ్వని'రరాగమాయావిహితంబులు ద ద్రవ్య 
వయగిక క్. న య ర్మ గుణవి ఇపషంబులు చతుర్విధసక్దం బె ననియాత్త తం త్రీ గి బవ్వని 
వలన నిద్ధంచి లోకంబులును లోకపాలురును బ్ర దుకు చుందురు ఇరులపచుం 
దురు డివిజులకు నాయువ్రు నంథంబు బలంబు టై నగంబులకు నీళుం జై వ్రజ 
లకుం బ్రజనుం డై. ప్రజావవన క్రి యాకాండనిమి తస సంభనుం డగుజూత పదం డై 
యంతస సృముద్ర, ంబున 'ఛాతుసంభూతరబులం బి బ్రవచించుబ బ్రృవామయుం lor 

భి ము క్షికి దాారం టై యమృతమృత్యుస్వరూవుం తై చరాపేక ప్రాణులకు 
ద్రాణం చై యోజస్సహోబల'నాయు హావంబు "ఖై చైనప్రాణేంద్రి ండి యాత్ర త్మ శరీర 
నికేతనుం డై వపరమమహాభూతి యగునవ్పర మేళ్యరుండు మూాకరం జ బ్రసన్నుం 
డగుం గాక యని మటేయును, 156 

క, మొదట జల మిడినభూజము, దుది నడుమును జల్లందనము దొరకొనునాక్కిక్లా 
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మొదలను హారికిని మొ,క్కిన, ముద "మొందుదు మెల్ల చేల్పుమూాశలునేనున్, 
J 

క, ఆపన్ను లగుదిదృములు కోవుణస్టి భవన్తుఖాబ్ద మొయ్యిన తేటీతోం 

ట్రాపింపం జేయు సంపద నోపరమదయానివాస యాజ్ఞ గ్రలలేజా, 157 

వ, అని యిట్లు 'చేవగణసమేతుం డై. యనేకవిధంబులం గీ_ర్తించుచు నున్న పర మేష్టి 

యందు గరుణించి దయాగరిష్ట్రం డగంవిశ్వగర్భుం డావిర్భవిం చె, 153 

మ, ఒకచేయర్ములు గూడి గట్టికరువై యుద్యత్ప్రభాభూతిత్ 

నొకరూ వై చవనుబెంచువూడ్కి. హరి డా నొప్పారె నావేలుపుల్ 

వికలాలోకను లై విషజ్ణమతు లై విభాంతులై మ్రోల గా 

నక శంకించిరి కొంత ప్రాద్దు విభుం గానం బోలునే వారికిన్ 159 

వ, అప్పుడు, 
160 

సీ, సారకిరిటకేయూరకుండ లపాదక టక కాంచీలళాకంక ణాది 

కా స్తుభో చతంబుం గె మోదకీశంఖచ (క రాసనసంయుతంబు 

మరకతశార్థిమంబు సరసిజనే తృంబుం గ రాభరణకాంతిగండయుగ ము 

గ లిత-కాంచనవర్ల కౌ శేయవస్త్రంబు శ్రీవనమాలికా నెవితంబు 

ఆ, నై మనోహరంబు నై దివ్భసౌభాగ్య, మైన యతనిరూపు వర్ష మెసంగం 

జూచి gy హా హరుడు సురలునుదానును, చొంగినమ్రుండగుచుంబొగ డందో డంగ, 

కే జననస్థితిలయదూరుని, మునినుతు నిర్వాణసుఖసము ద్రుని సుగుణుం 

దనుతనునిం బృథులప్పథులున్ని ననఘాత్తు మహాోనుభావు నభినందింతున్ 162 

క, పురుషో త్రమ నీరూపము సరమశ్రెయంబు భువనపం కుల శెల్లకా 

స్థిరవై దికరారాగంబున, వరుసను వూయంద శానవచ్చెను మాకున్, 168 

క, మొదలును నీలోం దోంటెన్కు దుదియును నటం దోంచె నడుము దోంభెను నీవే 

“మొదలు నడుము దుది సృష్టికింగ దియల ఘటమునకుమన్ను గ తియగుమాడ్కి_న్ , 

క, నీవమాయచేత విశ్నము, "వేమూయలు సృజింతు వనుచు విష్షుండ వనుచుక్ 

ధ్రీమంతులు గుణపదవిని 'నేమంబున సగుణుం డైననినుం గాంతు రొగిన్, 165 

ఆ, అన్న మవనియందు నమృతంబు గోవులు యందు వహ్ని సమిధలందు నమర 

"యగవశతం బొందూనోజను బుద్ధిచ్కే నగుణు నిన్ను. గాంతు శాత్మవిదులు, 166 

మ త్తకోకిలను, పట్టు లేక బవాంప్ర, కారనిపన్నచిత్తుల మైతి మే 

మెట్టశేలకు నిన్నుం గంటి మఖీషితార్థము వచ్చు బె 

'న్వెట్ట మైనదవానలంబున "వేంగునెనుంగు మొ త్తముల్ 

నిట్ట వేర్చినగంగలోపల నీరు గాంచినచాడ్చునన్ , 167 

వు _త్తకోకిలము, నీకు నే మని విన్నవింతుము నీవు సర్గమయుండ వై 

లోక మెల్లను నిండి యుండంగ లోకలోచన నీపదా 
లోకనంబు' శుభంబు మాకును లోకపాలకు లేను నీ 
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నాకవాసులు నీవ వహ్ని( దనర్చుశేతుతతి క్రియన్, 168 

వ, అని కమలసంభవ వ్రముఖులు వినుతినేనీ రనిఇెప్పీ నరేంద్రునకు శుకుం డిట్లనియె, 

శా, ఈరీతిం జతురాననాదినుతుం డై 'యే పార జీమూతగం 

ఛీరం ఖై నరదంబునం బలికె సంప్ర, తాత్తుం టై యిీాళ్యరుం 

డారోమూాంచిత కాయులకా నవవిము-కాపాయులం ('బ్రేయులం 

ట్రారబ్ధో గ్రమహోర్ష్మ వోన్మ భనవాంఛానల్బులకా వేల్పులన్, 170 

క, ఓనలువ యోసుశేళ్ళర, "యోనిటలతటాత యోసురో_త్తనులా రా 
దాననులతోడ నిప్పుడు మానుగం బోరామి గలిగి మనుళు యొప్పున్, - 171 

వ, అది యొట్లంటి లేని, 172 
క, ఎప్పుడు దనకును సత్త సము, నొవ్చడు నందా రివులం జూచియుం దనమైం 

గప్పికొని యుండవలయును నొవ్వుగ నహి మూపకమున కొదిగినభంగిన్, 178 

క, అమృతో త్చాదనయత్నము, విమలవుతిం జేయు టొప్పు వేల్పులు వినుఃడీ 
యమృతంబుః: చ్రావి జంతువు లమృతగతి౯ా (బ్రదుకు చుండు నాయుర్వ ఎ్రద్ధీన్ * 

నీ, పాలమున్నీ టిలోపల సర్వతృణలతె"మధములు చెప్పించి చాల వైచి 
మందర శై లంబు మంథానముగం జేనీ తనర వాసుకి దర్శితాడు చేసీ 

నాసహాయత చేత నలి నందటును మిరు తరువుఃడు వేగ మతంద్రు, లగుచు 
ఫలము విరాం దయ్యెడు బవాంళదుగిఖంబులం బడుదురు దైత్యులు పావమతులు 

ఆ, అలస కేమి తేక యఖిలార్థములు: గట్లు, విషధిలోన నొక్క_ వినను 
గలంగి వెజివ వలదు కామరోపషంబుల్కు వస్తుచయమునందు వలదు చేయ, 176 

వ, అని యాబేశించి. 176 
క, అంతాదిరహితు. డచ్చుతు:, డంతన్థానంబు నొంచె నజఫాలాషముల్ొ 

సంతోషంబునం దవతవు్కు కాంతాలయములకుం జనిరి గౌరవ మొప్పన్, 177 
క, కయ్యంబు నేయ నొల్లక్క నెయ్యంబున నతులు వెట్టి నిక్ణరనికరం 

బియ్యస్పనములు వెట్టుచుం దియ్యంబునం గొళ్చె బలిని చేవబ్వేషిన్. 178 
క, పసచెడి తనకును వళ మై, సుసరపుగతిం గొల్చు చున్న సురసంఘుములకా 

గనీమసంగి చంవం బూనిన, నసురుల వారించె బలియు నతినయయు కన్. 179 
వ, అట్లు వారించి వైరోచని రాశ్షససముదయంబున క్షిట్లనియె, 180 
క, పగవారుక రణుచొచ్చిన మగతనములు నెణపం దగచె మగ వారలకుకా 

దగుసమయ 'మెలటుంగ వలచే, మగంటిమిం బాటింవ వల దమ ర్థ్యులతోడన్. 181 
అని పలికి కొలువుకాటంబున సురనికరపరినృతుం డై నిఖలలోక రాజ్యలక్ష్మీ 
సహితుం డై యఖిలవిబుధవీరవిజయాపహాంకారనిజాలంకారుం డై సుఖంబునం 
గొలువున్న విరోచనందనుం గనీ శ్ చీవిభుం డు _త్తమనసచివ్రండునుంబో లె. సొంత్వ 
ననచనంబుల శాంతిం జొందించి . బృరుషో త్తమశిక్షీతం ఖై ననీతిమూర్షంబున 

వ 
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శంబరునికిం చ్రీయంబు నెప్పి యరిస్ట్ర నేమి ననునయించి తి పురవాసు లగుదాన 
వుల నొ నొడంబటేచి జంభునిసమృతంబు నేకొని వాయ రీనునివిగ హంబు మాన్ని 
నముచితారకభాణాదులతో 3 సఖ్యంబు నెజపీ వి వ్రచిత్తికిం హత్తు హా గ్తించి 
సుని విరోచన ప్ర హీతులకుం బోరామి సూజి సమయమూ సుమాలి సృముఖి 
లకు మై శ్రియెతీకోంచి కుంభ నికుంభులకు సౌజన్యంబు ౧) కొలివి పాలోషసుకాల 
శీయనిపాఠకవచాదులయెడ బాంధవంబు వకటించి వ వృజ్రనం ప్రీ వళుం డై 
యితేరదానవచె టై త్యసమూాహంబువలన నతినే న్నహంబు సంపాదించి మనకు నక్క 
నెలియండ బిడ్డలకు నొడ్జారంబు "లేమిటికి నేక కార్యపరత ంబున నడ్డంబు "లేక 
బ్రదుకుద వీన్యోన్యవిరోధంబు లేల తొల్లి యనోోన్యవీరోధంబున్ నలంగితి 
హని మొదలు దనుజదివిజసముదయంబులకు రాజు విరోచననందనుండ మన 
మంది మతనిపంపు నేయంగలవార ముభయకులంబును వరిల్లునట్టియుపాయం 
చెటింగింతు నని యమృతజలధిమథన ప్రా పారంభక భనంబు ఊలేయం జెప్పె నట్టు 
సురాసురయూథంబులు బలారాతిబలి పృముఖంబు లై పర మోద్మ్యోగంబున 
సుథాసంపాదనాయత్తచిత్తు శై మైకమత్యంబు నొంది యమందగమనంబున 
వుందరనగంబునకుం జని, 182 

చాసనవర్ధక వాడిగా జటిచిన కుద్దాలముఖములం గొంత ద్ర వ్వి 
ముసల్యాగృములు చొన్సి "మొదలిపాం తగలీంచి దీర పాళంబులం దిండు సుట్టి 
-వకలించో 'చాహులం వీడించి కదలించి సె వ ల్లార్చి తమతమ వేరు వాడి 
'పెటికి మాందికి నెత్తి పసృథులహ_స్తంబులం దలల భుజంబులం దరల కుండ 

'తే, నాని మెల్లన కుబుతప్పుటఓడుగు లీడుచు భారమధికంబు మజువక పట్టుండనుచు 
'మందరనగంబుం దెచ్చి రమందగతిన్మి చేవజి దైత్యులు జలరాశి తెరువు వట్టి. 188 

క, మందరము మోన నోపమి, నందణువై 6 బడియె నదియు నతిచోద్యముగాం 
' గొందటు నేలం గలిసిరి కొందలు ను గయిరి చనిరి కొందలు ఛీతిన్, 184 

క, వలా హరికడ శేలగిత్కి మేలా దొరశొంటి మధికహీలన శైెలో 
న్లూలనము సేసి శతెచ్చితి మేలా వెక్కండు, మడిసి రేలా నడుమన్, 185 ఆశీ లో 

క, ఏటికి మము బని వంచెన్కు నేటికి మనంబోంటివారి కింతలు వను లిం 
శేటికి రాడు ర మేశ్వరుం జేటి కువేకీంచె మజవనేటికి మనలన్, 186 

వ, అని కులకుధరవతనజన్యం బగు దై న్యంబు సహింవ నోవక "పలవించుచున్న దివిజ 
దితిజులభయంబు మనంబున నెజింగె సక లవ్యాషకుం డగుహరి తత్స మిాపంబున, 

మ గరుడారోవాకు డై గచాదిధరుం డై కారుణ్యసంయు క్రుం డై 
హరికోటి ప్రళతో నొ నొహో వెజనకుం డంచుం చి దీవించి త 
ద్దిరిం గల నలు వొందం గందుూకముమాడ్క్మి_౦ బట్టి శ్రీడించుచు 
న్గరుణాభోకన సుధళా సురాసురుల ప్రాణంబుల్ సమర్జించుచున్ . 188 



అస్ట్రమస్క ౦ధము 21 

క, వారలు గొలువల వహారియును, వా రాన్నీ ధి కరుగు మనల. వనుధాధనముకొ 

వారిజనయనునిం గొందు న, వారితగతిం జనియె వివాగనల్ల భు జటుతని, 189 

న 

క, చని జలరాశితటంబున, వనజాతుని గిరిని డింది వందనములు స 

ద్యినుతులు సే సునీ ఖ గేంద్రు (డు, పనివినియెను భక్షి నాతృ్మభవనంబునకున్ . 100 

వ, అప్పుడు, 101 

సీ భూనాథ వినవయ్యి భోగీంద్ర వాసుకిం బిలిపింది యతనిశీం యము EIN 

భఫలభాగ మో నొడంబడి నమ్హైతునిం చేని 'మెల్స్టన చేతుల మేను నిసిరి 

నీవ కా కెవ్వరు నేరు రీపని" కియ్యకొనుని యతని, కోలు నడసీ 
కవ్యంపుంగొండ నిష్మ-ంటకంబుగం వేసి? ఘగ్గించి మడ్ సనిధో గంబుం 2 జ 

ఆ, కడంగి యమృతజలధిం గలళంబుం గావించి, త్ర, చ్చునవసరమునం దలంన్చు లనుక 

బద్ధవస్త్ర కేళభారు లై తె యారెండు గములవారు తరువం గదినీ నచట, 10] 

వ, తదనంతరంబ, 19 

క, హరియును దేవానీకము, నుర" గేంద్రు నితలలు పట్ట న దోోగింకళా 

వాదమూయావనవరవశు లె, సురవినుతులు గహాడీ పలుక బొచ్చిరి గడిమిస్, 10+ 

వ 

మ _త్తకోకిలము, స స్వచ్చ మైనఫణంబు మరలు చక్క బట్ట మధించంగాం 

బుచ్చ మేటికి మాకు బట్టంగం బరారువత్వను గట్ల ము 

మచ  మైనతపోబలాధ రియనాన్వయంబులవార 3 మె 

యిచ ఛయింతు మ్ తుచ్చవృ త్రీ టకం నిండు మాకు ఫణాడ్స ముల్, 195 

వ, అని పలుకుదనుజొలం జూచి, 146 

ర విస్త యము బొంది దానవ, ఘస్మ రుం డహిపణము విడువ వకొని యనురుల్ 

విసి సీతముఖు లె యార్చిర, విస్కీ సొతముగం గొనిరి సుకలు వీకం దోతస. 107 

వ, ఇట్లు సమాకర్ష ణస్థాన భాగ నిర్ణ యంబు "లేర రృజచుకొని ఇపతలు ప్రద పంటును 
బూర్య'దేవతలు ఫణంబులుం బట్టి పయోారాళిమధ ర్థింటునం ఖు! గ్వరెంు వె మం పర 
మాయ త్తచిత్తు లై యమృతార్థంబు త్రచ్చు చున్నసమయంబున 198 

క, విడువిడుం డని ఫణి వలుకణగంగడుభరమున మొదలం నుదురు గలుగను 
బుడబుడరవమున నఖిలము, వడవడ వడం మజా ది వనధి నునిం 

ఉ. గౌరవ మైనభారమునం గవ్వపుంగొండ ధరింప లేక న 
స్సారవిహీను తై లై యుభయనసైనికులుం గడునీగ్దుతో నకూ 
పోరతటంబునం 4 బడిరి పౌరుషముం జెడి పాండ్వేయ యె 
వ్యారికి నేరం బోలు బలవంతపుడై వము నాక (కృమింపంగన్, 

క, వననిధిజలములలోవల్క మునిడౌడిగిరిం జూచి ౨ దుగఖమున( జీం లె 
మునింగెడివేల్పులం గనుంగొన్సి వనజాతుడు వార్లినడువు 

QL 223 

ఇక JS 



శ్రీమదాం థ్రభోగవ తము 

~ఇఫెగ్రి కారావతారకథా ప్రారంభము థల 

సవర నై లత యోజనముల వెడలు వె కడుం/గళోరము నై నకర్పరమును 

నద నైన బహ్మాండ మైన నా హారించు. ఘనతరం బగుముఖగ హ్యారంబు 

సకలచరాచర జంతు రాసుల నెల్ల మ్రింగి లోంగొనునట్టి మేటిక డువు 
నిశ్వంబుపై ఫె 'వేలువిశ్వంబు మై వి వైం్ల నాంగినం గ దలనియట్టికాళ్లో 

సీ 

'లే, వెలికి లోనికి జను బెంచువిపులతుండ, మంబుజంబులం బో లెడునతీయుగము 

మ, 

సుందరంబుగ వికష్ణుండు సురలతోోడి, కూ రృిచెలువొందనొకమహోకూర్య మయ్యె, 

కమఠం చై జలరాశిం జొచ్చి లఘుముక్తాళు క్లిచందంబున౯ 

నమద ద్రీంద్రము నెత్తి వాసుకిమహానాగంబుతో లీలతో 
నమ'ెంద్రాదులు మాలికంపములతో నా నాం గచే బాపురే 
కమలామో శర ణంచు భూదిశలు నాకాశంబునకా మాయం న్, 208 

వ, ఇవ్విధంబున, 204 

క, 

ఆ, 

తరిగాం డ్రలోన నొక డంట, తరిగడవకుం గుదురు నాశ త్రా డంట వేరుల్ 

దరిగవ్యమును దా నంట్క హరిహరి హరిచి త్రలీల హరియే మయొలుంగున్, 205 

జలధి: గడవ నేయ శే లంబుః గవ్వంబు, శయ భోగం ద్రాడుసే సేయం దరువ 
నిరియుసుధయు(బడయ శ్రి, వ్వ ఫ్రీ వల్ల భు: డుదక్కనొరుండుళ కి కమరతుందొ కండుగలంభె, 

, గొల్ల వారి బదుకు గొజం తన వచ్చున్నె గొల్లరీతిం బాలకుప్పం ద చచ్చి 

గొల్ల లలి సురలు గొల ల్లయ్యె విష్షుండు, చేటు లేనిమందు సిరియా! గనిరి, 207 

ఇట్లు సురాసురయూథంబును వారిసనాథంబు లయి కవచంబులు నెట్టంబులు 
వెట్టిక"ని పుట్టంబులు పిరిచుట్లు సుట్టికొని కరంబులు కరంబుల నవ్చళించుచు 
భుజంబులు భుజంబుల నొరయుచు లెండు లెండు దరువం దొడంగుడు రం డని 
యముదగతిం చెరుంగుం ద ద్రచ్చుమందగొల్ల చందంబున మహోర ర్ల వమధ్యంబున 

మంథాయమానమంద రమహీథర విలగ్నభోగిభో గాద్యంతంబులం గరంబులం 

'చెమల్పుచు6 'బెనుబొబ్బలం బ్య పహోండకటాపహాంబు నిర్నరం బయి గుబ్బుగు బ్బని 
యురలుకొండక వ్గంబుగు త్తి లి జిజజిజం దిరుగు వెగంబున ఛటచ్చటాయమా 

 నంబు లయి బుగులుబుగు ళ్ళ నుచప్పు భుప్పరం చెగని "లెక్కకు మిక్కిలి చుక్కల 

కొమలచెక్కులనీక్క్లలువ డుమినీమిగ లమోంది మోంగడ పాల తేటనిగ్గుదుంపర ల 
వరంపరలవలన నిజకర్మక్రమ క, క్ర మాకర్ష ణ పరిభా?ంత ఫణఫణాగర్భ సముద్భూత 

నిర్భరవిషశ్లికీల జాలంబుల నష్పటవప్పటికి నుష్పతిల్లినదప్పిం గొండొక మందగతిం 
జెందక  యకూపారవేలాతటకుటజకుసుముగుచ గ విచ్చిలస్వచ ృమకరందసు గంధి 

' గంధవవాంబులం (గొంజెమటనీటివె వెనువఅదగము లొడళ్ల నిగుర_ నొం 
డొరులం బరివాసించుచు. జేరువాడి విలనీంచుచు మేలు మేలని యుగ్లడించు చుం 
గాదు శౌ దని భంగించుచు. నిచ్చ మెచ్చనిమచ్చరంబులనలన వనధివలమాన 
కాలా త man 
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వై శాఖవసుంధ శాభరపరివ_ర్హనస సముజ్ఞనిత గునుగు మారావంబును నుభనగుణా 

యమాన మహాహీం ద్ర ముఖముహ్యార్యవాంరుచ్చలితభూరి ఘోర సూత్కార 

ఘోవంబును గ లకుధరవం తే వణమోఖి భితసముల్ల ంఘున నసనమాకులితంబు ల్ వెణి 

చచి గుబురుగుబుగు లై యొరలుకముథ' కర టకాకోదరమకంతివితిమింగిలమ 

రాళచ క్ర వాకబలాక ఖేకసారసానీకంబుల మొ జలునుం గూడికొొని ముప్పిరిగొని 

దనుజదిపజభటాట్టహాసతక్షనగక్షనధ్వనులు నలువురి యై "మొ త్తినళ్లైన దళదిగంత 

భిత్తులును జే. బత్తి వెల్లగిలం ద్రుళ్లుచుం. గికురు “బౌడుచుచు నొకం డొకని 
కంకు వడియునుం గడపునుం గలుగ ద్రచ్చుచు( బంతంబు లిచ్చుచు సుభా 

జననంబు: జింతించుచు నూతనపదార్థంబులకు నెదుళ్లు సూచుచు నెంతదడన్ర 

చ త్ల మని హరి నడుగుచు నెడవడనితమకంబుల నంతకంతకు మురువ్చుడింపక 

త్రీ చ్చుసమయంబున, 208 

క, అప్పాలవెల్లిలోసల్క, నప్పటి కప్పటికి మందరాగము దిరుగం 

జప్పుడు నిండె నజూండము, నెప్పెడి చే మజునిచెనులు నీందజగొనియెన్, 209 

వ, అంత నప్ప యో రాశిమధ్యంబున, 210 

క, ఎడమం గుడి మునుపు దిరుగుచుం గుడి నెడమను వెనుక దిరుగుకులగిరి గడలిం 

గడ లెడలసురలునసురలుం దోొడితో "డిఫణిఫణము మొదలుందుదియునుదిగువన్, 

క, వడినొని కులగిరి దరువంగ, జడనిధి ఖగమకరకవముళయువ పణ్గణములిొ 

సుడివడం దడంబడుం గలయలం బడు భయవడి నెగనీ బయలంబడునురలివడున్. 

క, అమరాసురకరవివరి భ మణధరాభరవ"రేం ద్ర థ్ మణంబును జాం 
గవుఠేం ద్రువీపుతీంటను, శ వియింవపంలం జాఫడ్య్యు జగతీనా థా, 218 

వ, తదనంతరంబ. 214 

క, ఆలోలజలధిలోపల, నాలో నషి విడిచి సురలు నసుకలుం బణివం 
గీలాకోలాహాల మై, హోలాహాలవిషము వుళ్లై నవనీనా థా, 215 

వ, అడియునుం బ్ర ళయకాలాఖీలఫాలలోచనలో చనానలళతంబుచందంబున నమం 
దం బై విలయోదవానసవా స ంబ్బుక వడి వడియొ కడప పటివట్టపగలింటి వెలుంగుల wy) 
లతుకెజంగున దుర్గ శీతం చె తుదిరేయి వెలింగినమొగిలుగములనలనం బడు 
బలుపిడుగులనడువున చెడిదం టై వంచభూతంబులుం చేబోరూనంబు అలీన 
చాడ్పున దుస స్పహాం బై భుగభుగాయమానంబు లె నపొగలును జిటజిటాయసూ 
నంబు "లె లై నవిస్ఫులింగంబులును ధగథధగాయమానంబు ల ననెజమంటలునుగలిగ 
మహోర్ష ర నమథధథ్యంబున మందరనగం బనుంశరంబుగం దిళుగునెడ జనియించి 
వటవటాయమూనం టై. నింగికిం బొంగి దిళశలకుం గేలుసాంచి బయళువ బిళొని 
తరిగవ సొండ సళ్ళ. 

వ్వంపుంగోం నండగొనక్ష నిగిడి కడల నలుగడలకుం బజచి దరుల కటికి 
సురాసురసముదయంబులకా దరికొని గరీవరగుజోఃగ హ్వూరంబుల నుడివడక కుల 
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శిఖరిశిఖరంబుల నెకగలివడి గహానంబుల దహించి కుంజనుంజరీపుంజంబుల భ 

స్త ంబుసేసీ జనవదంబు 'లేర్చి నదినదంబు "లెరియించి దిక్కుంభికుంభంబులు నిక్క. 

లువడ నిక్కి తకణితారామండలంబులదై  మిట్టించి మహార్లోకంబు దరికొని యు 

పరిలోకంబునకు మాటునొన లిడి సుడివడి మసరకోని బ్రహ 'హాండగోశంబు చిటిలి 

పడకా దాటి పాతాళాదిలోకంబులకు వేళ్ళువాజే సర్గలో కాధికంచై, శక్యంబు 

గాక యక్క_డ: జూచినం దాన యై కురంగంబుక్కియం 7 ౫ భుబుకుచు భుజం 

గంబువిధంబున నొడియుచు సింగంబుభ ంగి లంఘీంచుచు విషౌంగంబుపగిది నెగ 

యుచు మాతంగంబుపోలికి నిలువంబడుచు నిట్లు హోలాహలదహనంబుజగం౦బు 

లం గోలాహలంబు నేయుచున్నసమయంబున మెలకునెగల మిడుకం జాలక నీ 

తైనదేవతలును 'నేలం గూలినరక్క_సులును డుల్లినతారకలును గీటడంగినకిన్నర 

విథునంబులును గమరినగంధగ్యవిమానంబులును జీ కాకుపడినసిద్ధదయంబులును 

జిక్కువడిన గ్రహాంబులును జిందజినందజి  లయినవర్షా శ్ మంబులును నిగిరి 

పోయిననదురును నింకినసము ద్రంబులును గాలినకాననంబులును బొగిలినపురంబు 

లును బొనుంగువడినవురుషు లును బొక్కివదినపు కాకా ర్టింగ నాజనంబులును_బగిలి 

పడినపర్వతంబులును భస్మ సంబు లైన ప్రాణసంఘంబులును వేగినలోకంబులును 

వివశ లై నదిశలును నొడ్డశౌడవు “ఛి స్లనూజచయంబులును నజవజ “లై నభూము 
లును నై యకాలవిలయీకాలం చె కోయ చున్న సమయంబున, 216 

క, ఒడ్డారించి విపంబున్క కడ్డము చనుజెంచి కావ నధికులు "లేమిళా 

గోష్టి మ్రృంది రా లన దిడ్లన నెడ "లేక జనులు లు వృథ్వనాథా, 217 

వ, అప్పుడు. 218 

మ, చని కై లాసము6 జొచ్చి శంక రుని వా సద్యారముం జేరి యా 

శునిదాచారికు లడ్డవడ్డం దల మంచుం జొచ్చి కుయ్యో మొటో 

విను వమాపీంపుము చి _త్తేీగింపుము దయ్ కా వీతీంపు మం చంబుజా 

సనముఖ్యుల్ గని రా ర్హరతణక ళౌసంరంభునికా శంభునిన్ _ 219 

క, వారలు దీనత వచ్చుట, గనారిమితో నెటీ(గి దతుకూతురు దానుం 

చజేరోలగమున నుండి ద, యారతుంలైై చం ద్ర మూడు డవసర మిచ్చెన్. 220 

వ, అపుడు భోగిభూపషణునకు సాష్టాంగదండ వ ణామంబులు గావించి ప్రజాపతి 

ముఖ్యు లి ట్లని స్తుతియించిరి. 221 

సీ. భూతాత్మ భూలేశ భూతభావనరూప చేవ మహాచేన చేవవంద్య 
యిీలోకముల కెల్ల నీళశ్వరుండవు నీవ బంధ మోతములకుం బ్రభుండ వీవ 

యౌా_ర్రళరణ్యుండ వగుగురుండను నిన్ను6 గోరి భజింతురు కుశలనుతులు 
సక లసృష్టి స్థితిసంచోరక ర వై బ్రృహావిన్లుశివాఖ్ధం బరంగు దీవు 

ఆ, సరమగుహ్య మయిన బ్రహ్షాంబు సదస్నళ్త్మ మంబు నీవ శక్టిమయుండ వీవ 
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శొబ్లరురాని వీవ జగదంతరాతృన్రు నీవ (ప్రాణ మరయ నిఖలమునకు, 2292 
నీయందు సంభవించును నీయంద వనీంచి యుండు నిఖలజగములు౯ 
నీయంద లయము బొందును, నీయుదరము సర్వభూతనిలయమురుద్రా, 223 
అన్ని ముఖంబు పరాపరాత్మక మాత్త కాలంబు గతి రత్నగర స వదము 
కొ౦సనంబు నీయూర్పు రసన జలేశుండు దిశలు కగ్గ ౦బులు దినము నాభి 
సూరురిండు గన్నులు శుక్ల్షంబు సలిలంబు జళరంబు జలధులు చదలు శిరము 
సరాషవభులు రోముచయములు శల్యంబు లద్రులు మానస మమృతకరుండు 
''ఛందములు థాతువులు ధర సమిత హృదయ త 
మూాస్య్థవంచక ముపనిషదాహ్యయంబు 

, నయిననీరూపు పరత_త్హ్య మై శివాఖ్య 
యై స్వయంజ్యోతి మై యొవ్చు నాద్య మగుచు. బైల 
కొందలు గలం డందుం నినుం గొందలు లేం డందు రతండు గుణిగాం డనుచుం 
గొందలటు గలం డని లే డని కొందల మందుదురు నిన్ను గూర్చి మెహీళా, 
తలంవం శ్రూణేం ద్రియద్రవ్యగుణన్వభావుండవు కాల[కృతువులును నీవ 
సత్యంబు ధర్మ మశురము బుతంబును నీవ ముఖుండవు నిఖిలమునకు 
ఛందోదమయుండను స త్తే (రజ స్తముళశ్చతుండ వై యుందు సర్వరూపవ 
కామపు రాధ్యరకాలగ రాదిభూతద్రోహాభయమను చోద్యంబు గాదు 
లీల లోచనవహ్ని స్ఫులింగశిఖల్క, నంతకాదులం గాల్ప్చినయట్టినీకు 
రాజఖం డావతంస పురాణప్రురుష, దీనరతక కరుణాత్త "దేవదేవ, 226 
మవాండుమూ రులకును మూండులోకములకు 
మువాండుకాలనులకు మూల మగుచు 
"భేద మగుచుం దుది నభేద మె యొప్పారు 
బవ మనంగ నీవ ఫాలనయన, 227 
సదసత్త_త్త (చరాచర, సదనం బగునిన్ను బొగడ జలజభవాదుల్ 
వెదవులు గదలువ వెజితురు వదలక నిను బొగడ నెంతవారము చేవా, 228 

_్రకోకిలము. బాొవాుశ_క్టి సురాసురుల్ చని పొల వెల్టీ మధథింప హో 
లావాలంబు జనించె నేర క లంఘ్య మై భువనంబు గో 

లాకాలంబుగం చేసీ చిచ్చును లాగముం గొని ప్రాణిసం 
దోవాముకొ బ్రుదికింపపే దయ దొంగలింవలగ నీళ్వరా, 929 

లంవటము నివారింపన్కు సంవద గ న నేయ జయము సంపాదంవం 
జం పెడివారి వధింపను, సొం పారలో నీక చెల్లు నోమార్ధధ రా, 2830 

నీకం'కు నొం డొటుంగము, నీకంచుం బరులు గావ చేరరు జగముల, 

నీకంకు నొడయ; డెవ్యండు, లోకంబుల "కెల్ల నిఖలలోక!స్టుత్యా, “231 

ఖీ 
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వ, 

ర్మ 

క్ష 

మ్, 

న, 

ర 

మ, 

శ్రీ నడా౦ ధ్ర భాగవతము 

అనీ మటీయు నభినందించు చున్నప్ర, జావతిముఖ్యులం గని సకలభూతసముం 
( డగునదేవుండు దన వ్రీయసతి కి ట్లనియె, 2812 

అగ్రి శీవుండు దేవ ప్రాన్థితుం కె హాలావాలమును బానమ చేయుట. థఆా- 

కంశు జగములదుగిఖము, విం కే జలజనితవిషము వే(డిమి వ్ర భువై 
యుంటకు న్నార్తలయాపద, గౌంటింపం ఫలము గాడె కీ_క్ట్ మృగాతీ, 288 
ప్రాకేచ్చ వచ్చి చొచ్చిన, వ్రాణుల రహీంప వలయుం బ్రభువుల శెల్లం 
'బ్రాణుల కిత్తురు సాభులు, ఛొణంబులు నిమిషభంగురము లని మగువా,  28ిక్కీ 
పరహితము నేయ నెవడు పరమహితుం డగును భూతవంచకమునకుం 
బరహితమె పరమధర్షృమ్యు పరహితునకు నెదురు లేదు పర్యేందుముఖి, _ 288 
హరి ముది నానందించిన్న వారిణాశీ జగంబు లెల్ల నానందించుకా 
హరియఃను జగములు మెచ్చంగ్క గరళము వారించు టొప్పుం గమలదభా త్రీ, 
శికీంతు వోలవాలమును, భశీంతును మధభురసూక్ష ఫలరసము శ్రీయకా 
రశ్రీంతుం చబ్రాణికోట్లను, వీక్రీంపుము నీవు చేడు విక చాబ్దముఖీ, 287 
అని పలికిన _ప్రాణవల్ల భునకు వల్లభ చేవా చేవరచి _్ర్తంబుకొలంది నవధరింతు గాక యని పలికె నని చెప్పిన నరంద్రుం డి ట్లనియె, 288 
అమర౯ లోకహితౌొర మంచు నభవుం డౌం గాక యం చాజెం బో 
యమరుల్ నీతిని మ్రింగవే యనిరి వో యంభోజగ ర్భాదులుం 
దము గావకా వార లెమ్ము "లె మనిరి వో తాం జూచి కన్దంట న వా | యు fs ప్రాణాళ్ళరు నెట్లు (మింగు వునె నయ్యు గ్రానలజ్యాలలన్ ॥ 289 
అనిన శుకుం డి ట్రనియె, 

240 మిం గెడువాండు విభుం డని, (మీ గెడెదియు గరళ మనియు మే లని వజకు౯ా మగు మనె సర్వమంగళ మంగళనూ ల ౦బు నెంత మది నమినదో, 241 తనచుట్టుకా సురసంఘముల్ జయజయ థా(నంబులకా బొబ్బిడ౯ా 
ఫఘనగంఖీరరవంబుతో శివుడు లొ క దోపి వాం పోకు ర 
మని "ెంగేలం 'దెమప్పీ కూర్చి కడిగా నంకించి జంబూఫలం 
బని సర్యంకవము౯ మహోావివము నాహోరిం ఇ "హేలాగతిన్, 242 

వ అయ్యవిరళ మహాగరళదహనపానసమయంబున, 
ము, 

క 

కదలం బొజిన్రు పాంవ'వేరు లొడలకా ఘర్తాంబుజూలయు వ్ర 
ట్రదు 'నేత్రంబులు నెజ్టి గావు నిజజూటాచంద్రుండుం గందండు౯ా వదనాంభోజము వాడ దావిషము నాహ్వోనించుచో -డాయుచోం బదిలుం డై కడి నేయుచో, దరునచో భతీంచుచో మ్రింగుచోన్, 24.4; ఉదరము లోకంబులకును సనం బగు బణీంగి శివుడు చటులవి పాన్నిం గందురుకొనం గంఠబిలమున, బదిలంబుగ నిలివె సూక్ష్మ ఫలరసను క్రియన్ + 245 
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క, మెచ్చిన మచ్చిగ గలిగిన, నిచ్చిన నీవచ్చుం గాక యిచ్చ నొరులకుం 

జిచ్చుగడిగొనంగ వచ్చున్కె చిచ్చజరూ వచ్చుపడినశివునకుం దక్కన్, ల46 

ఆ, హరుడు గళమునందు పోలాహలము 'వెట్టంథ గప్పు గలిగి తొ "డన్రకరణి నొవ్చె 

సాధురతుణంబు సజ్జనులకు నెన్న, భూపణంబు గాదె భూవ రేంద్ర, 247 
వ, తదనంతరంబ, 248 

క, గరళంబుం గంఠబిలమున, వారుండు ధరించుటకు మెచ్చి యా నౌ ననుచు 

హారియు విరించియు నుమయును సురనాథుండుంబొగడి రంత సుస్థిరమళిత్ “న్ . 

క, పోలాహలభతణకథ హేలాగతి విన్న వ్రాయ నెలమిం బఠింపక 

వ్యా ళానలవృశ్చకముల, పాలై చెడ ెట్టిజనులు భయవిరహితు లై. 250 
వ, మజీయు నారత్నాకరంబు సుఠాసురులు ద్రచ్చునెడ, 251 

ఇతి "పొలకడలిం దరుచునిడ చె రావతాదులు జనించుట ఏతా 

క, తెల్లనిమేనును నమృతము, జిల్లున జల్లిం చుపొదు(గు శిత కృంగ ములుం 

చెల్లుగ నద్ధులకోర్కు_లు, వెల్ల గెలుపుమొదవు పాలవెప్టిం బుక్టైన్ . 952 

ఆ, అగ్నిహోత్రి యనుచు నాసురభిని చేవ, మునులు వుచ్చికొనిరి మున్నె టీంగి 
విబుధసంఘములకు వెరన్రతో నభ్గర్క వావులు వెట్టుకొజుకు నవనినాథ,  2కతి 

వ, మటియు నాజలరాశియందు, 254 

ర్మ సచ్చం దృ పాండురం బై, యుచైై ఎశ్నేగన మనంగ దురగ మొగి జనియించెం 

బుచ్చికోనియె బలి ద్రైత్యుం, డిచ్చగొనం డయ్యి నిందు డీశరశితున్ ._ లకర 

క, ఒటి వగునురమునువీలుందును, నెణిం దోకయుముఖముసిరియునిర్త లఖురముల్ 

కుటుచపెన్టలుం చెలిగ న్నులుం దటి చగుకందంబుం జూడం దగు నావారికిన్ ,246 

వ, అంత నప్పాలకువృయందు, 257 

క దంతచతుష్టాహాతి శె, లాంతంబులు విజిగి వడ నవదాతకుభ స 
'త్కాంతం బగునై రావణ, దంతావళ ముద్భవనించె ధరణీనా థా, 2! 8 

క, తేడ లేనినడపువడి గల్క యొడలును బెనునిడుదకరము నురుకుంభములుకా 
"బెడం గై యువతులమురిపప్ర్కు నడకలకు౯ మూలగురు వన౯ా గజ మొప్పన్* 

వ, మజీయు నత్తరంగిణీవల్లభు మథించునయ్యెడ, 260 ' 
ఆ. ఎల్లబుతువులందు నెలరారి పరువ మై, యిం ద్రూవిరులతోంట శేవు చెచ్చి 

కోరివచ్చువారికోర్కులనీనెడు, వేల్పు మ్రాను పాల వెల్లి. బుక్షై, 961 

వ, మణియునుం గొండకవ్వంబునం గడలి మధింవ నప్పరోజనంబు జనించె నంత, 

క రా క్మా-రుమెటుంగు మేనులు, గీ క్కి_రిసినచన్ను (వలు? లీ స్పిననడుముల్ 
పీక్క_టిలి యున్న తుజుములుం జక్క_నిచూఫులును దివిజసతులకు నొన్చెన్.268 

వ, మజీయు నారత్నాకరంబునందు సుథాకరుం డుద్భృవించి విరించియనునుతం 

బున దనయ థాస్థానంబునం బ్రునక్తించు చుండె నంత, 264 
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క, తొ"లుకారుమెటుంగసైకై వడిం దళతళ మని మేను మెజవ ధగధగ మనుచు౯ 
గలుముల నీనెడుచూపులం జెలువంబుల మొదలికుంకి నీరి పుళ్లై నృపా, 205 

వ్ పాలమున్నీ టిలోవలిమోంది మోాంగడ మినీమిజిగ్థునం చేసీ మేను వడసీ 

కా రొ క్కారుమెబుంగులకొనల్యక్రొ త్ర తళుకులమేనోవే గలనిగ్లు మెబుయిస చే 

సోటినాంటికి బ్రోదినవళంపుంపేపల నునుంబోద నెయ్యంబు నూలుకొలీపి. 

కొ వ్యారుకెందహోకాల (కునం బొడ్జునం బొలనినవలవ్రునం ట్వోది వెట్టి 

'తే, వసీయిచంవకడామంబు బాగం న్న, వాలు క్రొన్నెలకలువ్రన వాయి దీర్చి 

జూణతనమునం జేతుల జణ్లు విడిచి నలువ ంోశోము నొగిం జేసీనాండు నేండు, 

క, కం పారెడునధరంబును, “జంపాెడినడుము సతికి శంపారు చులక 

నొం పారుమోముంగన్ను లుం బెంపారుచు నొప్పు గొప్పపిటుందును గుచముల్, 

వ, అని జనులు పొగడు చుండ, ' 268 

సీ, తరుణికి మంగళస్నానంబు నేయింత మని పెళ్లై నిందు డనర్భ మైన 
మణిమయవీళంబు మంగళవతు లైన వేలువుగరితలు విములతోయ 
వూర్లంబు లై యున్న ఫుశణార్థివాకలశంబు లిడిరి పల్ల వముల నిచ్చె భూమి 

xX డివి గోవులు పంచగవ్యంబులను నిచ్చె మలనీ వసంతుడు మధు వాసంగా 

తే, మునులు కల్పంబుంజెన్పిరి మొగిలుగములు, పణవగోముఖ కాహళపటహామురజ 
శంఖవల్లకీ వేణు నిస్గనము వీచ్చెం బొడి రాడిరి గంధర్యపతులు సతులు, 269 

క, పండితనూ కృలతోడుతం దుండంబులు సాంచి తీర్ణతోయము "లెల్లం 

దుండముల ముంచి దిగ, దండంబులు జలక మా దరుణీముణికిన్, 970 

స్రీ కట్టంగం బచ్చనివట్టుబుట్టవుదోయి ముదితకుం చెచ్చి సము దుః డిచ్చె 

మశ్తాళినికరంబు మధు వాన మూంగినవై జయంతీమాల వసుం డిచ్చెం 

గాంచన శీయనారకంకణకింకిణీకటకాదులను విళ కర్మ యిచ్చె 

భారతి యొకమంచి తారహోారము నిచ్చె బాణిపద్దము నిచ్చె బద్మభ వండు 

త్, కుండలిన్ర జంబు గండలముల నిచ్చె శు శు,తులు శద్ర మెననుతులు నే 

నెల్లలోకములకు నేలికసాని వై, దిగ కో డనుచు దిశలు ౩ వలిశె నధిప 271 

వ, మజియును, 279 
సీ పలుకుల నమృతంబు చిలుక నెవ్వానితో * ఛాషించె వాంజెపో బహ యన 

'నెలయించి కెంగేల 'నెవ్వని వరియించె వాండె లోకములకు వల్లభుండు 

మెంిందీలగ నెవ్వనిమేనితోC గడియించె వాండెపో పరమసర్వజ్ఞ మూ 
నెలంతుక యువ పుడు నివసీంశౌ నేయింట నాయిల్లు పర మగునమృతవదము 

ఆ. నింతిచూవు వాజె నెచ్చోటి కచ్చోటు, జిన్లుభనదథర జీనితంబు 
గో"మపిన్ననగవు గురుతరదుగిఖని, వారణంబు సృష్టి కారణంబు, 278 

వ, వుజేయు నక్కొంమ్ల నెమ్మనంబున, 974 



సీ, 

అఆషప్టమస్క౦6ధమను 29 

భావించి యొకమాటు బ్రైహోండ మంతయు నాటలబొమ్తరి ల్లని తలంచుం 

బోలించి యొకమాటు భువనంబు లన్నియుం దనయింటిలో దొంతు లని తేలంచు 
బాటించి యొకమాటు బ్ర హ్రోదిసురులను దనయింటిలో బొమ్హ లని తలంచు 

గాొనకొని యొక మాటు కుంభినీచ కృంబు నలవడ బొమృవీం టని తలంచు 

ఆ, సొలసీ యొక్కమాటు నూక్యేందోరోచుల, నచటిదిప ఏక లిక లని తలంచు 

భామ యొక్క._మాటు భారతీదుర్లల, నాత్మ సఖు లటంచు నాదరించు, 9275 

వ, తదనంతరంబ, 276 

ఆ, చంచరీకనికరయుం కారనినదంబు, దనరునుత్సలములదండ వెట్టి 

న 

వ, 

&, 

మేఘకో టినడిమిమెబుంగుం బు త్తడిమాడ్కి, సురలనడుము నిల్చె సుందరాంగి, 

ఆకన్నులు నాచన్నుల్కు నాకురు లావీజుందు నడుము నాముఖ మాన 

వ్యాకారము. గని చేల్పులు, నీకాకునం బడిరి కలంగి శ్రీహరి దక్కన్. 278 

అట్లు నిలిచి దశదిశలం బరివేష్టించి యున్నయతరతున్పిద్దసాధ్వ దివిజగరుడ 
గంధర్భచారణ వృముఖనిఖ లయూథంబులం గనుంగొని యప్పు రాణస్రాఢకన్య కా 

రత్నంబు దనమనంబున ని ట్లని వితర్కించి, 279 

ఐదువ నై యుండ నలవడ దొకచోట నొకచోట సవతితో నోర్భరాదు 
తగ నొకచోట సంతతవై భవంబు గా దొకచోట వేడిమి నుండ బోల 
దొకచోటం గరుణ లే దొక్కింత వెదకిన నొకచోట డగ్గణతీ యుండ బెట్ట 
నెరయంగ నొకచోట నిలుకడ సాలదు చర్చింప నొకచోట జడత గలదు 

కొన్ని చోట్ల కామగుణగరిష్టంబులు, కోధసంయుతములు గొన్ని యెడలు 
గొన్ని మోహలోభకుంఠితంబులు గోౌన్ని, వ్ర మదమత్సరానుభావకములు, 280 

. అని సకలసత్పురుషజననవ_ర్తనంబులు మా నీంచి పరిహరించి. 281 

అమర ముశ్తౌదువనై యుండ వచ్చును వరునకు సవతు లెవ్యరును "లేరు 
వెలయంగ నశ్రాంతవిళ వ మోాతేనియిల్లు కృంగారచందన శీతలుండు 

గలంగం ఉన్న గడు కంద్ధకారుణ్యమయమరా ర్తి రి వినులుండు గదిసి నేవింం వచ్చు 

నెటీ నాడి తిరగండు నిలుకడ గలవాండు సకల'-కార్భమంలందు జడత లేదు 
సాధురశుకుండు షడ్వర్షరహితుండ నాథం డయ్యు నేని నడవ నోపు 
నితండె భర్త యనుచు నింతి సరోజూకుం బుష్పదామకమునం బూజనేసె, 282 

బ్రిందీవరదావుమున ము,కుందునిం బూజించి తనకుం గూడి వసింవక్ 

మందిరముగం దద్యతము, నందంద సలజ్జదృష్టి నాలోకిం చెన్, 288 

మోహరుచులవలన ముద్దియ దల యెత్తు, స్వ్రువలన బాల శిరము వంచు 

నింతి వెజపువలన నె త్సదు వంపద్కు తనదుముఖము స్రాణదయితుం జూచి, £84 

హారి నూచిన సీరి నూడదు, విరి సూచిన హూరియుం జూడ సిగ్గును బొందు౯' 

వారియును సిరియును దమలో, సరిచూపులం జూడ మరుండు సందడి వెస్టైన్, 
B= 88 
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చ, జగములతం డి మై తనరుతె "5 జగంబులతేల్లీ నిందిరం 

దగ నురముందుం దాల్స్చె నటం దత్క్మరుణారసదృష్టి చేం ది జల్ 

మగుడంలగం దొంటిభంగి నతిమంగ భసా ధి(పతితపసంపదకా 

నెగడినలోకముల్ గని రనేకళుభంబులం బొంది ర_త్హణీన్, 286 

న, అట మున్న యస్ధిరాజు దనయందు నున్నయమూాలకిం బయినకౌ స్తుభంబు వేరిటి 

యనర్థ మణి రాజంబు నయ్యంబుజామునకు సమర్పించిన చానిం దనవ తు ఎలం 

బున ధరియించె నప్పు డయ్య్యాదిలక్షీయు శ్రీనత్సకా స్తుభవై జయంతీవన మాలికా 

తారహారాద్యలంక్పతం బై నపుండరికామునతృుస్థ ఎలంబున వనీయిం చె నయ్యవ 

సరంబున, : 987 

శా, మ్రానె౯ా శంఖమృదంగ వేణురవముల్ మున్నాడి వెంజీకటుల్ 
వానె౯్ న్నర్తనగానలిలల సుకల్ భాసిల్లి రార్యుల్ జగ 
ద్యాసుల్ విళ్లుని బహ్మా చేవముఖరుల్ దల్లీంగమం శ్ ంబులం 

ను 3 రిక జ వే . 083 'బ్రాసకికా వినుతించి రుల్లనితవుస్ప శ,ణి వర్షించుచుకా 

క, ఆపాలవెల్లి కూతురు, దీపులదూవులను దోంగి తిలకింవం బి జల్ 
జో అ pn mS 0 

చపట్టిరి సంపదలను, బ్రాపించెను మేలు జగము బ్రదికె నరెంద్రా, 89 

ర్ పొలేటిరాచకన్నియ, మే లారెడుచూపు లేక మిడుమీడు కంచుం 

జాలిం బుకప్పురం బొక్కుచు, దూలిరి రక్క_సులు కీడు దోంచిన నధిపా, 290 

క, వారిధిం దరువయగ నంతట్క, వారుణి యన నొక్కకన్వ వచ్చిన నసురుల్ 

వారిజలోచనుసన్తుతి వారై శైకొనిరి దాని వారిజనేత్రన్, 29} 
వ. వుణీయుం దరువం దరువ నప్పయోరాళశియందు, 29 2 

నీ తరుణుండు దీ్ట దోర్టండుండు గంబుకంధరుండు వీతాంబరథారి సగ 
లాసితభూపణాలంకృతుం డరుణాముం డున్నతోరస్కు_ డత్యు త్తముండు 
సీలకుంచితే కేశ నివవుండు జలభరశ్యాముండు మృగ రాజస త్త (శాలి 
మణికుండలుండు రత్నమంజీరుం డ చ్యుతునంకాంశసంభవుం డమలమూర్తి 

ఆ, భూరియాగ భాగభో శృ ధన్గంతరి, యనగ నమృతకలళహాస్తు: డగుచు 
నిఖలవై ద్యశాస్త్రనిపుణు: జాయు్వేది, వేల్బువెజ్జా గడలి వెడలి వచ్చి, 298 

వ, తేదనంతరంబ. 294 

ఆ, అతనిచేతనున్నయమృతకుంఛము సూచి, కెరలు వొడిచి సురల గికురు వెట్టి 
పుచ్చికొనిరి యనసురపుంగ శ్ర లెల్లన్కు మాటు లేనిబలిమి మూనవేం ద. 

వ, వెండియు, 7 

ఆ. చావు లేనిమందు చక్కగ మన కళ్ళె 
ననుచు గడవ నసురు లాంచికొనిన 
"వెజుచి సురలు వారికి 'మొజలు పెట్టిరి సుభా 
పూర్మ ఘటము వోయం బోయె ననుచు, 

295 

296 

297 



అఆషస్టమస్క ౦0ధము వ! 

ఆధి లీ శ్రైనివుమా ర్తి రి "మోహినీస్వరూవంబు నొందుట రజా 

వ బ్రట్లుశరణాగతులై న వేల్పులడె బై న్యంబువొడగ నిభ త్య జనకామదుం డగునప్పర 

'మేళ్యరుండు మూరలు దుగఖంపవలవ చేనునామాయాబలంబునం జేసి విరాయర్థం 

బు మరల సాఫించెద నని వలి దత్పమయంబున నయ్యుమృ తపూకంబు నేమత్ర్రా 

వుదు మని తమకించుదె టై త్య డానవజనంబులలోపల నమంగళం బగుకలి సంభపో 
చినకతంబునం బబలు లగురక్క_సులు విలోకించి స్మత్తయాగంబునందు నడచు 
చందంబునం దుల్యప్రయాస “పాతువ్రు లగుసురలును సుథాభాగంబున కర్ష్యులగు 
దురు గావున బంచి కుడుచుట క _ృవ్యం బిది సనాతనం బగుధర్మం బగుటం చేసి 

యియ్యమృతకుంభంబు విడున్రుం డని దుర్చలు లగునిళాచరుల జాతదుత్సరు లె 

వ్ర బలు లైన తమవారల వారించు చున్న సమయంబున, 295 

ఆ ఒకనిచేత నుండ నొకడు బలిస్థుడై, పుచ్చికొనిన వానిం బొదుగం బట్టి 
యంతకంకు నధికుం డమృతకుంభమున త్తి త్రి కొంచుం బా తెంబరులు గుయ్యిడంగ, 

వ, అంత, 800 

సీ మె త్తనియడుగుల మెబు' గారుజానును లరంటికంబములదో యెనతొడలు 

ఘన మగుజఘనంబుం గడు లేంనడుమును బల్ల వారుణ కాంతిపాణియుగ ముం 
గడుదొడ్డ పాలిండ్లుం గంబుకంఠంబును బింబాధరము? జం ద్ర బింబముఖము6 

డెలిగన్నుగవనయును నలికుంతలంబును 'బా-లేందునన్నిభ ఫాలతలము 

తే, నమరం గుండలకేయూరహోరకంక, ణాదు లేపార మంజీర నాద మొప్ప 
నల్లనవ్వులం బద్మదళాతుం డసుర, పతుల నడంగింవ నాండురూపంబు దాల్చి,801 

వ, అయ్యవసరంబున జగన్నోహూనాకారంబున, 802 

సీ సాలిండ్లపై నున్నపయ్యెొద జాతించు జాటీంచి మెల్లన చక్క. నొత్తు 
దళు_దళ్ళ_నుగండ ఫలకంబు లొలయించు నొలయించి కెంగేల నుజ్జగించుం 

గడుమెబుంగులు వాటుకడకన్ను లన్లార్చు నల్లార్చి ఉప్పల నండగోలువు 

సవరనిదరహోసచం త్రి కం జిలికించుం జిలికించి కెమైానిం జిక్కు_వణుచు 

తే, దళితథవ్యిల్లకుసుమగంధమ్ము 'నెజిపుం గంకణాదియుణంకృతుల్ గడలుకొలుపు 

నొడలికాంతులు పట్టులే క కులుక బాబు, సన్న వలిపంపుంబయెర్థిద సౌకళించి. 808 

వ, ఇమిభంబున నక్కపటయువతిరత్నంబు జగనోవానబేవతయునుంబో లె నెము 

గంబుతావికి మ త్రిల్లినతేటిమొ _త్తంబులకా నీది చిగంరుబొంపంబుల నెడగలు 

గ జడియుచు మురియు చుండ ాక్షసవరులు గనుంగొని. 804 

సీ అవుగచే లావణ్య మవుంగ చే మాధుర్య మనుగడే సతి నవయావనాంగి 
యెటనుండి వచ్చితి 'వేమి యిచ్చించిదు 'సీనామ మెయ్యది నీరజాత్నీ 
“యమరగంధ ర్వనిద్దాసురచారణమనుజనకన ర్ట్లకు నీమహిను గలచె 

ప్రాణచి క్రేం ద్రియపరిణామదాయియె నిర్మించ బో విధి నిన్నుం గరుణ 

ఛీ 



32 

కే 

కః 

వ, 

క 

వ, 

సీ 

వ అప్పుడు, 

శ్రీమదాం ఠ భా గవతము 

వనిత గళ్యఫుసంతతి వార మేము, భా)తలము సురలకు నిదపొరుషులము 

జాతు. కు మాకు నే కార్థసంగతులకుం బాలు దీకనియర్థంబు వంచి యివ్లుః 805 
ద్ర 
సభ యె యుండెన మింది, మభయంబున వచ్చుకోలంది నమత ంబును నీ 

విభ రాజగ మన తప్పక్క విభజింప వివవతీవతవిరహీత మతి నె, 406 

అని మందలించిన దై త్యులం ని మాయాయువతిరూపుు డగుహూరి తనవాండి 

వాలుమూఫపుటువజవలన వారలతొలుముల నగలించి చిబునగన్ర లెగయ 

మొగ మెత్తి యిట్లనియె. 807 
సుందరు లగుప్రరుషులం గన్మీ పాొంచెడునాయందు నిజము వుట్టునె మీాకుకొ 

బృంచాకకరిపులారాా చెందరు కామినుల విశ్వసింపరు పెద్దల్. 808 

పలుకులు మధుశసథారల్కు దలంవులు నానా వ్ర కారదావానలనుల్ 

నెలుములు సాలావృకముల్సు నెలువల నమ్ముటలు చేదసీదాంతము లే. 809 

నా నేర్చకొలఃది మీకును మానుగ విభజించి యిత్తు మానుండు శంకం 
గా నిం డనవుడు నిచ్చిరి దానవు లమృతంపుం గడవం దరుణీమణికిన్. 810 
ఆకాంతాలోకనములుు నాశీతలభావణములు నాలాలితముల్ 

రాశివరంపర లగుచుం, బాశము శై వారినోళ్లు బంధించె నృపా, 811 

ఇట్లు సుథాకలశంబు కేల నందికొని మందన్నీ తభావణంబుల సుందరీరూపుం 
డగుముకుందుండు మేలు గీ డనక నేను బంచి యిచ్చిన తెజంగున నంగీకరించుటు 
క్ర వర్ణం బనవుడు నగుం గాక యని సురాసుర దై త్యదానవసమూాహం బువవ 
సించి కృతస్నాను లై పోవుంబు లాచరించి విప్రులకు గోభూహరణా్యది 
డానంబులు నేసీ తదాళీః వ్రనచనంబును గైకొని ధవళవరిథాను లె గంధ 
మాలష్టధూపదీపాలంకృతం బగపక నక రత్న శాలామధ్యంబునం టా గ్ వీఠ్రం 
బులం బూర(ఏశాభిము ప స | ఫిముఖు లే పంక్తులు గొని యున్న సమయంబున, 819 

శ్రొజీభరకుచయుగభర, వేజీభరములను డన్పీ వివిధాభరణ 
కణ యయి యువిద వచ్చెను బాశిసోజమున నమృత భాండముం గొంచున్', 
భాసుపకుండలభాసీత, నాసాముఖకర్డ కండనయనాంచల యె 
శ్రీసతి యగువతిం గని జే వాసురయూథంబు మోవా మంజె నరేంద్రా, 814 

815 
అసురుల కమృతము వోయుట్క వొసయగదు పాములకుంచాలు వోనీనమాడ్కి౯ 
దోసం గగు నంచును వేతౌక, చెసం గహార్చుండంగంబెకై చేవాహితులన్, 816 
ఇట్లు రెండువం కులుగా నేక్చరించి, 

'వేగిరవడకుండీ వినుడు దానవ్రులార తేడన్రు నేయకవత్తు చ త్యులార 
యటు సక్క_(గకాక్చుండుం డని కన్ను లల్లార్చి చనుంగ వవయ్యెద జాం దిగిచి వదినెముఆంనలి వానలు కల్పించి మ్యంబు లెడలించి నుజుయు నేనీ 
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ఆ, 

at 

వ, 

మ, 

ల, 

క్, 

మ, 

క, 

క 

కః 

క, 

నా. 

ఆస్టమస్క౦ధము లలి 

మెల్లనినగవుల మెనులు మజపించి కడుజాణమాటలం గాకుపణిచి 

యసురవరులనేెల్ల నడకించి సురలన్కు దడన్రు నేయ వలదు దానవు డనుచు 

వచ్చుకొలంది నమృతవారి విభాగించెం దరుణి దివిజు లెల్ల దనిని పొగడ. 818 

అయ రవసర ంబున, 819 

మనకు వేల్పులకును మందట లే కుండం బంచి “విక్సైద నని పడంతి పూనెం 

దా నేల తప్పును దవ్చదు తరభాశీ గాక రమ్మనుచును గడం బిల 

మటుమాట లాడదో మణి చూడ కుండునో చనులవం గప్పునో చాలుననుచు 
నొంజాడంగలంగుచునొక్కింత సొలయునోమనయెడం గందునో మగునయనుచు 

నెలంతచూడ్కిగముల సీర కరంగుచుం 

ద్రిణయభంగ భీతి బద్దు లగుచు 

సూర కుండ్రు గాని యునిద శ్రే తెమ్మని 
యడుగం జాల రప్పు డసురవరులు. 820 

అప్పుడు, 821 

అమర వ్రాతములోన బొచ్చి దివిజం డై రాహు వీయాషపా 
నము నేయం గని చంద దృభాస్క_రులు సన్న ల్ నేయ నారాయణుం 

డమరారాతిశిరంబు చ ౮ పహాతిం దున్తాడె౯ సుథాసి క్ష కె 

యమరత్వంబును చెందే" మూర్భము వదన్యాంగంటు . -నేలం బజెన్. 822 

అజుండు వానిశిరము నంబరవీథిని, (గ్రహము నేని చెట్టి గారవించె 

వాండు వరములను వైరంబు దప్పక్కు భానుచం ద్రములను బట్టు చుండు, 823 

ఒకబొట్టుం జిక్క_ కుండ, సక లసుథారసము నమరసంఘంబులకుం 

బ్రకటించి పోని హారి దన సుక రాకృతిం దాల్చి నసురళూరులు బెగడన్, 824 

అమరుల్ రక్క._సులుం బై యాస సబలసత్య క్రై భిమానంబులక 

సము లై లబవికల్పు లైరి యమరుల్ సంల్రేయముం బొంది ర 

య్యమరారుల్ బవాందుగఖముల్ గనిరి తా మత్యంతదోర్దర్యు లై "లె 

కమలాక్షు౯ శరణంబు వేడనిజనుల్ గల్యాణసంయు క్ట కులే, 825 

“అంత దే వాను రయుద్ధము తా 

దానవు లమృతేము ద్రానం, బూని పయోరాశిం ద్రచ్చి పాగలినమాడ్కి. ౯ 

శ్రీనాథప పరాబ్బుఖు లగు వీనులు వొందంగం జాల ల రిహ్రౌర్థంబుల్, ౪26 

శోధించి జలధి నమృతము, సాధించి నిలింవవై రిచకుర్షతులకా 

రోధించి సురల కిడి వారి బోధించి ఖం దు చెక్కి. పోయె నశేం బ్రా. 827 

శుద్ధముగ సురల కమృతము, సిద్ధించిన నసురవరులు నిడిముడిపడుచుక్ 

గ్రుద్ద.లు నానాయ.ధస్కన్న ధులు నయి యుద్దమునకు నడచిరి బలిమిన్ , 928 

ధన్యులు పై రోచనిశేత్కె మన్యు పృముఖులు మదొఢమానులు దమలో 



జ్ 

ర్ర4 శ్రీమదాంధ్ర భాగనతము 

ననో్యన్యరణము బాహో నిన్యాసంబులను జేర్చి చేసిరి కడిమిన్, 829 
మ, అరుదై] -కామగమై మయాసురకృతం చై లోకితాలోక వ్మె 

వరళస్తాన్త సమేత యె తరళమై వై హాయసంై మహో 
సుర యోథాన్విత మైనయానమున సంశోభిల్లె బూశ్టేందు సు 
ఫ్టీర కాంతి౯ా బలీ చామరధ్యజచమూదీ _వ్పస్థితిలా ముందటన్. 880 

వ, మజీయు నముచి శంబర బాణ ద్యిమూస్త కాలనాభ శకుని జం భాయోముఖ 
వహాతి హేతి భూతసం కాన హయ గీవకపి లేల లోత్కల మేఘదుందుభి 
నముయత్రి పురాధిప విప్రచి_త్తి విరోచన వ డ్రాదంస్ట్ర తార కారి స్టారిష్టనేమి శం 
భ నిళుంభ కంకుశిరకి పృముఖులును బటౌలోమ కా లేయులును నివాతకవచప్ర 
భృతులును దక్కినదండ యోాధులునుం గకాడికొని యరదంబులం దురగంబుల 
మాతంగంబుల హరిణంబుల హరి కిరి శ్ర రభ మహిష గవయ ఖిడ్డ గండ భరుండ 
చమరీ జంబుక శార్లూల గోవృ పాదిమృ గంబులను గంక గృ శ్ర కాక కుక్కుట 
బక శన హంసాదివిహంగంబులను దిమి తిమింగిలాదిజలచరరబులను నరులను 
నసురసురనిక రవికృతవి గహారూవంబు లగుజంతువులను నారోహించి తమకు నడి 
యాలంబు లగునొడుగులు వడగలు జో(డుగ్గా దువులు వక్కెరలు బొమిడికం 
బులు మొదలగుపోటుము ట్లాయితంబుగం చైకొని వేజువేజ మొన్నలై విరో 
చననందనుం డగుబలిముందట నిలువంబడిరి దేవేంద్రుండును టై రావతొరూఢ్డుం 
చై వై శా్వానరవరుణవాయుదండధ రాద్య నేక నిర్ణరవాహినీసందోహాంబును దాను 
నెదురువపడి పిబులివియక మోవారించె నట్లు సంరంభ్వసన్నా హసముత్చాహంబుల 
రెండుడెజింగులవారునుం బోరాడువేశుకల మిం టగుమాటల సందడించు 
చున్న సమయంబున, 881 

స్రీ వ జదంస్హ్యంచితవ్యజనంబులును బర చ్చామరంబులు సీతచ్చ త ములును ఆ ఈ హా. “ఆ జిత్రివర్షధ్వజచేలంబులును వాతచలితో _త్తరోష్టిపజాలములును 
జప్పుళ్ల నెసంగుభూవణకంకణంబులుం జం జాంఛురోచులళ స్రములును 
వివిధ ఖేటకములు వీరమాలికలును బాణవూర్ల ము _లె నతూణములును 

ఆ, నిండి పెచ్చు 'రెంగి నిర్ణరాసురవీర, నై నర్టియుగ్గకంబు సాల నొ్పె 
గ్రావాతతులతోడం గలహంబునకు వచ్చు, సాగరములభంగి జనవరేణ్య, 882 

క, “భరిభాంకారంబుల్కు వారణఘీంకారములును వరహరిెపూవల్ొ 
భూరిరథ నేమిరవములు ఘోరము లై వెల్లగించెం గులకై లములన్, 888 

వ, ఇమిథంబున నుభయబలంబులును మోహరించి బలితో నింద్రుండును దారకు 
నితో గువాుండును హేతితో వరుణుండును బ “హీతితోమి త్రుండునుగాలనాభు 
నితో యముండును మయునితో విశ్వకర్మయు శంబరునితోం ద్వష్ట్రయు విరోచ 
నునితో సవితయు నముచితోం బళాజతుండ్త్షును వృషవర్వునితో నళ్ళొ దేవతలును 



సో 

అఆషస్టమస్క ౦0ధము లర్ 

సుతబాణాదిపుత్ర, శతంబుతో నూర్యుండును రావూువుతో సోముండును 

మున. ననిఘుండును శుంభ నిశుంభులతో భద్ర, ద కాళీ జేవియు జంభునితో 

వృపాకపీయును మహిషునితో విభావసుండును నిల్భలవా తావులతో బవావు 

త్రులును దుర్శ గ్లణునితో 6 గామ బేవ్రండును నుత్క_లునితో మాతృకాగణంబు 

నుశళ్ముక్క్తు నిత బృహస్పతియు న నరకునితోళనై శ్చరుండును నివాతకవచులతో మ 
రుత్తులును గాలేయులతో వసువులు నమరులును బౌలోనులతో విశ్వే బేవగ 
ణంబును గో ధవశులతో రుద్రులును నివ్విధంబునం గలనీ వెినంగ్ని ద్భంద్భయు 

దంబు నేము మజీయు రధికులు 'రథికులను వదాతులు వదాతులను వాహ 

హేరూఢ్డులు ' వాహనారూథులనుం దాంి సింహనాదంబులు నేయుచు నట్టహో 

సంబు లిచ్చుచు నాహ్వోనంబు లొసంగుచు నన్యోన్యతిరస్కారంబులు నేయుచు 
. బాహునాదంబుల విజృంభించుచుబెనుబొబ్బల నుబ్బి “రేయచు వుంకరించుచు 

నహాంకరించుచు ధనుర్దుణంబులం డంకరించుచు శరంబుల నాంటించుచు బరశు 

వుల నజకుచుం ఇ కృంబులం జెక్కుచు శక్తులం దునుముచుం గశలం బెట్టుచుం 

గుఠారంబులం బొడుచుచు గదల నడచుచు గరంబుల: బొడుచుచుంగరవాలంబు 

ల వ్రయుచుం బట్టిసంబుల నొంచుచుం (బాసంబులం ద్రైంచుచుం 'బాశంబులం 

గట్టుచుం బరిఘుంబుల ముత్తుచు ముసలంబుల మోందుచు ముద్దరంబుల౯ జడి 

యుచు ముష్టివలయంబుల ఘుట్టించుచు దోవమురంబుల నుజణుముచు ఈూలంబులం 

జిముచు నఖంబులం జీరుచుం దరుశై లంబుల అువ్వుచు నుల్తుకంబులం జూం 

డుచు నిట్లు బవానిథంబులం గలహావిహోరంబులు సలువ్రునవసరంబున భఇిన్నంబు 

ల నశీరంబులును నిచ్చి ి న్నంబు ల నక పాలంబులును విశలంబు ల నకపోలంబు 

లును జిక్కువడినకేశబంధంబులును ఛగ్నంబు లె నదంతంబులును గ ఎ.త్తేంబు 

లై నభుజంబులును ఖండితంబు లై నకరంబులును విదళితయబు శై నమధ్యంబు 
లును వికృతంబు లై నవదనబెంబంబులును వికలంబు లై ననయనంబులును వికీ 
ర్హంబు లయినకర్ల ౦బులును విశీర్ల ౦బు 'లై ననాసీకలును విజిగివడినయూరు దేశం 
బులును విసంధు లయినవదంబులును జిరింగినకంకటంబులును రాలినభూపషణంబు 

లును _ _వ్రాలినకేతనంబులును గూూలినచ భత్రంబులును య గ్లినగజంబులును 
ను గ్లయినరథంబులును నులు మైనహయంబులును జిందజవందఆ లై నభటస 
మూహాంబులును . నొజులెడు కాజ ప్రాణంబులును బొర'లెడు మేనులును నుబ్బి 
యాడెడుభూతంబులును బాజెడుర_క్ట వ్ర వాహంబులును ౫ టలు గొన్నమాం 

సంబులును  నెగనీతిరిగాడిక శేబరంబులునుగ లకలంబులుశేయుకంకగా ఛాదివిహాం లతో గంబులు నయి యొస్వు నప్పో రతిఘోరం బయ్యు నప్పుడు. 884 

ఛా నాకాధీశుం బదింట మూంట గజముకా నాక్టేంట గంజ్ఞంబులక 

వీశార్రంబున సౌరథిం జొనిపి డై. త్యంద్రుండు దొ నాశన. 



86 

వా! 

క, 

వ, 

క్, 

శ్రీమదడా౦థ్ర భాగవతము 

ల్ల కాధీశుయ ద్రుంచి యన్నిటిని దోడ్తో నన్ని భల్లంబులకా 
రా కుండకొ రిపువస్టముం దునిమె గిర్వాణారి య్యాంపంగన్, 88ిల్ 

తనతూపు లన్నియు: దర మిడి శ శ్రుండు నజికిన పోదువిన్న నువు మెజనసి 

బలమహోళ_క్రిచేం బట్టిన నదియును నతడు ఖండించె నత్యద్భుతముగ 

మణి ప్రాసకూలతోమరములు ైకొన్నం దోడ్తడ నవ్చియును దునిమి వై చె 
నంతటం బోక యెయ్యది వాండు సాగించెం దొడం తో నదియును దుమురునేనె 

నసురభ_ర నిరథుం డై తనపగఅకుం గానంబడక వివిధకవటవృత్రి 

నేర్చు మెజసి నాయ నిర్మించె మింటస్కు 'వేల్చుగ ములు సూచి వెజంగుపడంగ, 

ఇట్లు దానవేంద్రునిమూయావిశే వేష విభానంబున సుశానీకంబులై మై బర్వతంబులు 

వడియె దావాగ్నిదందహ స్రమానతరువర్ష బులు గురినైె సటంకశిఖరేనీకరశిలా 

సారంబులు గవ్పి మహోరగచందళూకంబులు గజవె వృశ్చికంబులు మీాశు 

వరాహవ్యాా ప్రసీింహంబులు గదిసి విదళింప౯ొ దొరశొనిధు వనగజం 

బులు మట్టి మల్లాడం బొచ్చె ళూలపహాస్తులు దిగంబరులు నై రండు రం డని 

బలురక్క._సులు 'శతసవా స సంఖఘ్యులు భేదనచ్చేదనభాహణంబులు గేయం దొడం 

గిరి వికృతవదనులు గదాదండథారులు నాలంబితకేశభారులు నై యనేకఠాతస 

వీరులు పోనీకు పోనీకుడు తునుము తునుముం డని “వెనుతశిలిరి పరుషగంభీర 

నిరాతసమేతంబు లయినజీమూూతేసంభఘాతంబులు బాకాహాతంబు లె యువ్చ 

తల్లి నివ్వులకుప్పలు మంటల ప్రోవులుం గురిని మహాపవనవిజృంభితం చై నకార్చి 
చ్చు సృళయానలంబుచందంబునం దరికొనియెం బ్ర చండయుంయూనిల ప్రేరిత 

సముత్తుంగతరంగావ ర్త ఫీషణం బయినమహోర్థవంబు చెలియలికట్ట దాంటి వెల్లి 

విరిసిన ట్లమేయం బైయుండె నాసమయంబునం చి, ళయకాలంబునుంబోలె 
మిన్ను మన్నును -కేయుం బగలు నెబుంగ రా దయ్యె స నయ్యవసరంబున, రీతి? 

ఆయసురేం ద్రునిబవాతర, మాయాజాలంబులకును మా ఆటుంగక వ 

ల్రూభముఖరాదిత్యు ల్కపాయంబును బొంది చిక్కు వడిరి నరేంద్రా, 588 

బయ్యసురులచేం జక్కితిం 'మెయ్యుది చెరు వెందుం బొత్తు మిటు వొలయం గదే 
యయ్య్యూ "దేవ జనార్టన, కు యూూ్యూ 'మొబజ్లో యటంచు. , గనాయిడి రమరుల్, 

వ, అని మొజు యిదునవసరంబున, 841 

మ, విహగేంద్రాళ్వనిరూఢుం డై మణిరమావిభాాజితోరస్కు డై. 
బవాుశ్ స్టా స్త ప్ర్రర-థాంగ సంక లితుం డై భాస్వత్కిరిటాదిదు 

స్పవాళడై EF స్ నవ్యపిళంగ చే చేలధరుం ₹ డై సంఫ్లుల్ల వద్దాము. డై 

విహి తాలంకృతితో డ మాధవుడు ₹ దా వంచేన నచ్చోటికిన్ ॥ 842 

చ, అసురులమాయ లన్నియును నబ్బద భా ముండు వచ్చినంతటకా 



అస్హ్రమస్క_,౦థమం 

గసీబిని యై నిరర్ణ మయి గ్రక్కునం బోయెను నిద్ర నొంది సం 
తసమున మేలుకోన్నగతిం 'చల్చి చెలంగీరి వేల్పు లందటుం 

బస నెడ కేల యుండు హరిపాదపరిష స్కృతినె సయ నాపదల్ , 

ఫ్ అయ్యెడ, 

3. కాలనేమి ఘఫోరకంథీరవము నెక్కి, తార్పు ప్ర ఫ్రరము శూలఛధారం బొడువ 

నతనిపోటునుట్టు హరి గేల నంకించి, దాః జావ బొడిచె దానన్రునిని “ 

+, వదపడి మూలిసుమాలులు, చెదరించినం దలలు దు ౦చెం బృథుచకృహతి౯ 

గదంగొని గరుడుని తెక్కలుు నెదరించినమూాల్యవంతు శిరము౯ ప్రై, నెన్, 

. 

చై నవరుణవాయువాసన వ్ర ముఖులు ఫూర్వంబున నెన్న రెవ్యరి 

నేయుదురు వారు వారలం దలవడి నొప్పించి రయ్యవసరంబున, 

* బౌవుబలంబున నింద్రు (డు సావాసమున బలిని గెలువ సమకట్ట సము 

త్సాహమున వ డ్రై మెత్తి వ తిన, వహోహోనినదంబు నేనీ రఖిలజనములున్. 

87 

846 

అట్లు పరమపురుషుం డగుహరి కరుణాపరత్వంబునం బ్ర అం్ధపలబ్థమనస్కు 

c గయ్యుంబు 

ల4/ 

848 

, తొట్లు సముద్యతభిదురవా స్త స్తుం డై యింధ్రుండు దనప్రరోభాగంబునం బరా శ 

మించు చున్న విరోచననందను నుపలక్రీంచ యి ట్లనియె, 

ఈ జగలికొ వైరి మొజుంగి గాల్చు టదియు౯ శెెర ఫ్టంబె దై ధెర ర్ట్ంబె తా 

మగ వాం డయ్యును దన్ను దా నెటిం౭గి సామర్థరంబునుం గట్టీయుక్ 

బగవానిం గని డా౭గెనేని మెయి సూవం జాలంటేనిం గటా 

నగ రే బంధులు దిట్టరే బుధులు గన్యల్ గూర్తురే దానవా, 

గామాయల్ నేయంగ రాదు పో నగవులే మాతోడిపోరాటముల్ 
దాయా చిక్కితి వ్రక్క_లించెదం గనద్దంభో ళీథా రాహతి౯ 
నీయిష్టార్థము నెల్ల జూడుము వెనక నీవారలం గనాడుకో 

నీయాటోవను నిర్ణలేం దు డడంచులా నేం డాజిలో దుర్తశీ, 

* అని యుపాలంభించిన విని నిన విరోచననందనుం డి ట్లనియె, 

"నీవే పోటరివే సురేంద్ర తెగడ౯ నీకేల 7 ల్బ్పోటముల్ 
లేవే యెవ్వరిపాలం బోయినవి మే ల్రీడుల్ విరించాదులుం 

ద్రోనం జాలుదు "రవ్విథానమున సంతో షింప శోకింప నా 

పసం "బేమి కరస్థలామలక మే దరో ఎ.క్షులుం బాడియే, 

+ జయము లపజయములు సంపద లావద్య లనిలచలితదీవీకాంచలములు 

త్రీ 

850 

851 

852 

858 

చంద్ర కళలు మేఘచయములు దరలల్సు మెటబుగు లమరవర్య మిట్టిపడకు, ల్ర4 

అని యిట్లా మే.పించి, 

, వీరుడు దానవనాథుండు నారసముల నిందు మేన నాంటించి మహో 

లీర్ర్ 

ఘోరాయుధకల్పము లగు భూరాలాపనులు చెవుల జెనివెక౯ా మరలశ్ ,856 



ర్ి శ్రీమదాంధ్ర భాగ ప పతీ ము 

వ, ఇట్లు తథ్యవాది యైనబలిచే నిరాకృతుం డై. వైవి? 

క, శతు తు వు నాకేవంబున, దో _త్రాహతగజముభంగి: ద్రు దుళ్లుచు బలి నా 

వృతా తార వీచి వై చిన, గో త్రాకృతి నతడు నేల సల నరేంద్రా, 838 

క, ఇలికానిపాటు గనుగొని బలిసఖుం డగుజంభుం డతులబాహాళ క్రిం 

'జెలితనము సాల నెజిఫుచ్చు నిలు నిలు మని వీకం దారో నిక్టరనాఖథున్ కంక 

క, పంచాననవాహాను: డై, చంచద్దద జంభుం జెపి శైలారిని దాం 

కించి సురేభంబును నొప్పించి విజృంభించి యార్చి వేర్చెం గడిమిన్. 860 

క, వీశ చెడి ఘనగదావహాతిం దోకయుం గదలింవ లేక దుస్పహపీడ౯ా 

మ్రైశరిలం బడియె నేలను సోం కోర్వక దిగ్గజంబు సుడిసుడిగొంచున్ 801 

వ, అయ్యడ., 862 

క, సారథి చేయుహయంబుల, తే రాయితేవణీచి తేర జేవేందు (డు దా 

నారోహిం చెను చె దైత్యుండు, దారత బూతలిని శూలభారం బొడిచన్, 868 

ఆ, శూలనివాతి నొంది స్తుక్క_క యార్చిన, సూతు వెజకు మంచు సురవిభుండు 
వానిశిరము! దునిమెష వ జ్రఘూతంబున, చైత్య? వలన ద దల్లడిల్ల , 864 

చ, చని సురనాథుచేం గలన జంభుండు సచ్చుట నారదుండు శె 

ప్పిన విని వానిభాతలు గ ఫీరబలాధికుం -డాబలుండు పొ 
కనముచు లాఫ్రరందరునిం గాంచి ఖరో కులం దూల నాడుచు౯ 

ఘునబలథారలకా నగముం గప్పినచాడ్పునం గప్పీ రమ్థులన్ . 865 

సుం నిబుధలోకేంద్రుని పయుగ్యుజ్ఞంబుల నన్నిఫభోలల బలుం డదర నేనె 

నిన్నూట మాతలి నిన్నూట "రథమును నారీతి నింద్రుప్రృత్యంగకమును ' 
"వేధించెం బాకుండు వింట వాం డస్త స్త్రంబు చేయుట ప దొడుగుట మెటుయగ రాదు 

క నక ఫప్రంఖంబులకాండంబు లొకపదియేనింట నముచియు "నేసి యార్చ 

ఆ, బలిమి నిట్లు ముగురు వగవాని రథనూత్క సహితు ముంచి రస్త్రజాలములను 

వనజలోకసఖుని వానకాలంబును మొగిలుగములు మును మూలినట్టు, 866 

వ, ఆయ్యువస సరంబున, 367 

మ, అమరారాతులబాణజూలనులపా లై పోయితే వెల్లే 

యమగరాధీశ్వర యంచు ఖన్నతరు లై యంభోధిలోం జంచల 

త్యమునం స్రేయవణి్యినంబు ల క్రియల దై ద. త్యాధిషశ్ర్యూ హమ 

ధ్య్యముసం జిక్కి_రి వేల్పు ఆందటు విపు" ధ్ధ'ప్రనంబులం 'చేయుచున్. 368 

వా, ఓహో దేవతలార కుయ్యిడకుం జే నున్నా(డ నం చంబుభృ 

ద్వావాంం డాళర బద్ధవంజరము నంతం జించి 'తేజంబునకా 
వాహో వేతరథంబుతోడ 'వెలికిలా వచ్చాక నిశాంతోల్లస . 

_ న్లాజోత్మ్టంబునం దూర్వుకర బొడుచునానరా ర్వాంశుచరదంటునన్, - 869 
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వ, ఇట్లు వెలువడి, 370 

చ, విజీగిననేనం గాంచి సురవీరుం డొపో యని బిట్టు చీరి క్ర 
మణ బురికొల్సి పాకబలము స్తకముల్ నిశిత్మాస్త్రథారలకా 

నెజసినతీక్షవ జమున నేలకు వ్రాల్చెను వానిచుట్టముల్ 

వెజుచిరి తచ్చమూపతులు విహ్వాలు లై చెడి పాణీ రాల్పిత్ న్, 871 

వ, అప్పుడు నముచి నిలువంబడి, $72 

ము, తనచుట్టంబులం జంవెం వీం డనుచు నుద్భితోో.9ధ శో కాత్తుం డై 

కన-కాంతంబును నశ సారముయము౯ ఘంటాసమేతంబు నై , 

జనద్భగ్గుస్సవా మైనశూలము నొగి౯ సారించి వై చెల సురేం 

ద్రునివై దీన హతుండ వౌ దని మృగేంద్రుం బోలి గర్జించుచున్ , 878 

ఛా, ఆకాళంబున వచ్చుశూలమును జంభా రాతి ఖండించి నా 

నాకాండంబుల వానికంళము బెగ నంభో భీయుకా వై చెన 

స్తోశేం ద్రాయుధము౯ సురారిగళముం ద్రుంపంగ "లే దయ వాం 

డాకంపింపక నిల్చి 'దేవవిభుం డత్య్యాశ్చరన్థిముం చొందలోన్ , 374 

వ, ఇట్లు నిలిచి యున్ననముచిం గనుంగొని వజ్కంబు వ్ర తిహూతం బగుటకు శంకించి 

బల భేది దనమనంబున, 875 

సీ, కొండల ఇెక్క_లు ఖండించి వె చుచో వ టె 'మెన్నండు నింత వాడి నిడదు 

వృ త్రాసురాడుల విదళించుచో నిడి దిరుగ బెన్నండు పనిం దీర్చికాని 

యిందద్రుండ. గానొహోయేను దంభో లియుం గాదొకో యిది ప, యోగంబునెణెన్" 

దనుజాధముండు మొనతాంకుం దప్పించెినో భిదురంబు నేం జేల బెండువడియె 

ఆ, ననుచు వజ్రి వగవ నార్జ్రశుష్కంబులం జావకుండం దషము సలివె నీతం 
డితర మెద్ది మైన నింద్ర ప్ర యోగింపు వైళ మనుచు దివ్యవాణి వలిక, 876 

వ, ఇ ట్లాదేశించిన దివ్యవాణిపలుకు లాకర్షించి పురందరుండు. 877 

ఆ, ఆత్మ బుదిం దలంచి యార్ల బు శుమ్మంబు గానిసాధనంబు ఫేన మనుచు 

నది యమర్సి దాన నమరులు మెచ్చంగ, నముచిశిరము. దుంచె నాకవిభుండుం 

వ, అయ్య్థవసరంబున, 879 

నీ, ప్రురువానాతు నగ్గించి పున్చూంజలు లు చేసీ మునులు దీవించిరి ముదముతోడ 

గంధర్యముఖ్యులు ఘనులు విశాషవసు(డును బరావసుండు నించినయం బాడి 

రమరాంగనాజను లాడిరి చేవతాదుందుభులును మైూనె దురములోన 

వాయువహ్ని కృతాంతవరుణా దులను ది తిద్వంద్యుల “గబ్బి రుద్దండవృ త్తి . 

త్తే, నల్పమృగముల సింహాంబు లట్ల తోలి, రమరవర్వ్యులు దనుజూల నదటు వాయ 

నజుండు వు త్తేర నారదుం డరుగు దెంచె ద్రైత్యహరణంబు వారింప ధరణినాథ, 

వ, వచ్చి సురలకు నారదుర డి ట్లనియె, తి 
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థా, సిద్ధిం చెల సురలార మో కమృతముకా శ్రీనాథనం ప్రా పు వ్ 

వ్భద్దిం బొందితి రెల్ల వారలును విద్వేషుల్ మృతిం చంది ర్ 

యుద్దం వేటికి నింకం జాలుం బనిలే దోహో పురే యంచు సం 

బజాలాపము లాడ మానస్న్సె సురలం బాండవరష్షివంశా గ ణీ, 882 
య ల UU 

వ ఇట్లు నారదవచననియు క్యు లె రాత్షసులకో డిసం గావుంబు సాలించి సకలదేవ 
ముఘ్యలును ర్తి ది విష్థ సంబునకుం జనిరి హత* సేం లైనడై దై త్యదానవులు వివన్ను౦ 

నబలిం దోడని పశ్చిమశిఖరిశిఖరంబుం శేరరి 1 విధ్యంసమానకంధరు లై విన 

సవా లగుయామినీ నీచరుల నెల్లను శు క్రుండు మృతసంజీవని మైనతనవిద్య 

'పెంపునం జేసి, బ్రదికించె బలియును. భార్టవోనుగ్ర హూంబున విగతళరీరవేదనుం 
చై పరాజితుం డయ్య్యును లోకత _క్ష్యవిచషణుం డగుటం జేసీ దుకఖంపక 

యుండె నని చెప్పి రాజునకు శుకుం డి ట్లనియె, 888 

సీ, కై లాసగిరిమోంద ఖంజేందుభూపణుం డొకనాండు గొలువున నున్న వేళ 
నంగన యె విష్ణుం డసురుల వంచించి సురలకు నమృతంబు సూర లిడుట 

విని జేవియును దానువృషప ఖం ద్ర దగమను(డై కడుపెడ్క భూతసంఘములుగొలున 

మధుసూదనుం డున్న మండిరంబున శేంగి వురుహో త్త త్రమునిచేతం బూజ వడనీ 

లే, తాను గూర్చుండివూజించె దనుజవై రం గుళలమేమికుమాకునుగుశలమనుచు 
మధుర భాషలహారివిరాంద మైత్రి నెజిపి హరుండుపద్ధామంజూచి యిట్లనియెం బీతి. 

వీ 'దేవజగన్మ య దేవేశ జగదీశ కాలజగద్యా స్టో స్వరూప 

యఖలభావములకు నాత్తేయు హితువు నైనయీళ్యరుండ వాద్థంలేములకు 

మధ్యంబు బయలును మతే లోపలయు లేక పూర్ణమై యమృత మై భూరిసత్వ 
మానందచిన్నాత్ర, మవికార మాద్య మనన్య మనో! కంబు నగుణ మఖల 

తే. సంభవస్థితలయములదంభకంబు, నైన బ్రహాంబు నీవ నీయంఘీగయుగము 

నుభ యసంగవిసృష్టు లై యాన్నమునులు, గోరి కైవల్యకాములై కొల్లు రెపుడు, 

నీ భావించి కొందటు బహ్మంబు నీ వని తలపోసి కొందటు ధర్మ మనియు 

జర్చించి కొందటు సదసదిళశ్వరు6 డని సరవిం గొందటు శ_క్రిసపాతుం డనియుం 

జింతించి కొందటు చిరతరుం డవషయుం డాత్త తం త్రుడువ పరుం డధికు. డనియుం 

దొడరి యూహింతురు తుది నద్వయద్వయస సపేసద్నశష్టసంగ్ర ఛాయుండ వీవు 

తే, తల నొక్కింత వస్తుభఖేదంబు గలదె, కంకణాదులు పనీండి యొక్కటియ కాచె 
కడలు వెక్కైన వార్థి యొక్క_టియకాచ్చె భేద మందును నిను వికల్పింంవలదు, 

సీ యద్విలాసము మరిచ్యాదు లె లెటుంగరు నిత్యుండ నై నై యున్న నేను నెటు 

యన్హాయ నంధు లె యమశాసురాదుూలు వనరెద రట యున్న వార లెంత 

యేయేపమునం బొంద శేపారుదువు నీవు రూపి వై సకలంబు రూపు నేయ 
రతీంవం జెజటుసు గారణ మైనసచరాచరాక్య మై విలనిట్లుః దంబరమున 



అష్టమస్క౦ధము 41 

జే, ననిలుం జేరీతి నివారించు నట్ట నీవు, గలసీ వ ర్లీంతు సర్వాత్మ కత్య "వెొంస్ప 

జగములకు నెల్ల బంధమోక్షములు నీవ, నీవ ; సరగ్గంబు: దలపోయ నీరజాశు, 

మ, భునతక౯ా నీమగపోండునుల్ పలుముటుం గ న్నారంగన్నార మే 

నిను విన్నారము చూడ మెన్న(డును ముక నీయాండుజందంబు మో 
హీని వై ద్రైత్యులం గన్నుం్రామి యమృతం విం ద్రాదిదేవాళి క్రి 

చ్చిననీరూసపముం జూఫువమూ కుతుకముం జి_త్లంబునం బుశ్టైడిన్ , 898 

క, మగవాండ వై జగంబులం దగిలిచి చిక్కులను చెట్టుదంటకు నీకు౯ా 

మగువతనంబున జగముల చదగులము బొందింప నెంతదడను ముకుందా. 888 

వ, అని పలుకు చున్న శూలపాణిచే నవేతీతుం డై. విక్షుండు ఛావగంభీరం బగు 
నవ్వు నివ్వటిల్ల నవ్యామదేవున కి ట్లనియె, 890 

ఛా శ్రీకంఠా నిను నీవ యేమజకుమిా చి_త్తంబు రంజించెద౯ా 
నాక ద్వేషుల డాంగురించుటకు నై నాం డేను 7 కొన్న కాం 

తాకారంబు జగన్ని మజ్జనము నీ మూచె బేం జూపెదం 

క్ష కో నస్తము లండు కాముకులు సంకల్పప్ర, పష భావంబులన్, 491 

శ్ర వారి తనెమూాహీనీరూవంబుచే సీశ్వురుని మూహింపం జేయుట శిజు 

వ, అని పలికి కమలలోచనుం డంతర్హి తుం డయె్య నయ్యుమాసహితుం డయిన 

భవుండు విస్లుం జెటు నోయెనో యెందు? బొచ్చెనో యని దళదిశలంగలయ 
నవలోకించు' చుండం దనపురో భాగంబున, 892 

సీ ఒకయొులదోంటలో నొకవీథి నొకనీడం గుచకుంభములమోందికొంగు దలంగల 

గబరికాబంధంబు గంపింప నుదుటిపై 6 జికురజాలంబులు నిక్కువడంగ 

ననుమాన మై మధ్య మల్లాడం జెక్కులం గర్జకుండలకాంతి గంతు లీడంగ 
నారోవాభ రమున నడుగులు దడంబడి ద్భగ్మీ న్తీసంఘంబు దిశలం గప్ప 

'తే, వామకగమున జాణీనవలున బట్టి కనక నూవురయుగళంబు గ ల్లనంగం 

గంకణంబులరుణయణ త్కార మెసంగ్కుబంతిచే నాడుప్రాయంపుటింతిం గనియె, 

వ, కని మున్ను మగువ మరగి సగ మయినమగవా. "డముగునవయోరూవగు 

'విలాసంబులు దన్ను నూరింవం గను అెవ్చ వె యక తప్పక చూచి మె త్రనయిన 

చి త్తంబున, 894 

శవా, ఈకాం తాజనరత్న మెన్వరి దొకో యీూయాండురూపంబు ము 

న్నే శల్పంబులయందు. గాన వముజుం డీయింతికా సృజింపంగ డా 

లేకుం కెల్ల నిజంబు వల్ల భత నీలీలావతిం జేరం గా 

చేకాంతుండు గలండొ స్రీ డలకు నా కీయింతి నిద్ధించు నే, తిరి 

వ, అని మణీయుం  జెజుకువిలుతునిమెజువడిం దరపీననెజబిరుదు  విణంగువడం 

'దెజివ దుజిమినథుఅుముబిగిముడివదలి కదలి భుజముల మెడల నదరి ెదరిన 
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కురులు నొసల్మృగ మదతిలకంపుటసలు  మసల వినవిస నగుమొగముమెటుం 

గులు దళదిశలం బసలుకొలువం జిజునగవుమెజియ నునుంజెనముటం దడంబడి 

పులకరములు గులకరములుగొన పహృదయానందకందంబగంకందుకంబు గశారవిం 

దంబునం చమర్చి యక్కు.నం జేర్చి చెక్కున హాత్తించి చుబుకంబు మోపి 

భరాచుకంబులం గదియించి నఖంబులు మోటుచు మెల్ల మెల్లన గాల్లాడుకరకను 

లంబులం గనకముణివలయంబుల  యుణయుణ యనం గుచకలశంబు లొండొం 

టి నొరయ నెడమం గుడిం దడంబడ గమన నెగుర? జిముచు నెగురం జిమి తన 

కుం దానె కొన్ని చిన్నపన్నిదంబులు నేసికొని బడుగునడుము చెడశి వడవడ 
వడంక నజితిసరులు గలయంబడం దిరుగుచు తిరుగునెడం చెనకువలుగొనం జెను 

లతో 'డవులపచులు గటముల నటనములు సలువం బవిరితిరిగి యొడియుచు నొడి 

నీ కెలంకులకా జడియుచు జడినీ జడనువడక వలువనెలవు వదలి దిగంబడం గటి 

స్థలంబునం గాంచీకనకమణికింకిణులు మొరయం జరణక టకమ్హులు గల్లుగ ల్లుమనం 

గరకంకణమణిగణములు మెజియ వెనుకొని యుతికి పట్టుచుం బట్టి పుడమింబడ 

చైచి పొటువెంటన మింటి శెగవీ గెంటక కరంబునం గరంబు దిరం బయి వలు 

మటు నెగయ నడుచుచు నెగయునెడం దిగంబడుత టీని నీలంపు మెటుం/ఛనిగ్లు 
సోగపగ్గంబులవలలు వైచి రాం దిగిచినవగిది వెనుకొనంగ విలోకనజాలంబులు 

నిగిడంచుచు మగిడించుచుం గరలాఘవంబున నొకటి వది నూబు వేయి చేసీ 
నేర్చులు వాటించుచు నరుణచరణకమలరుచుల నుదయశిఖరిశిఖరతరణికరణి 
సేయుచు ముఖచం ద చం ద్రి కళ జంద్ర మండలంబులు గావించుచు నెడనెడ ను 
రోజదున్దనిషత చేలాంచలంబుం జక్క నొత్తుచుః గ పోలఫలకాలోలఘుర్మ జలబిం 
దుబ్బందంబుల నఖాంకురంబుల నోసరించుచు నధనబిం బారణసంభాంతసమా 
గతరాజశీరంబులం జోపుచు ముఖసరోజపరిమళాన_క్షమ_తృమధుపంబుల నివా 
రించుచు ముందగమనాభ్యాసకుతూవాలాయ త్తమ రాళయుగ్య ౦బులకుం దలం. 
గుచు విలాసవీకుణానందితమమూరమిథునంబులకు చెడ గలుగుచుం బొదరిండ్ల 
యీాజములకుంబోక మలంగుచుం గరకిసలయాస్వావ కాముక కలకంఠ' దంపతులకు 
దూర మగుచుం దీగగ్గాయుయెర్థిలల సనూంగుచు మాధవీమండవంబు లెక్కుచుం 
గుసు నురేణువటలంబులగుబ్బళ్లు వ్రాకుచు మక రందస్యందబిందుబ్బందంబు ను 
_త్సరించుచుం గృతకశై లంబుల నారోహించుచుం బల్లవవీళంబులం బథి శ్ర మం 
బు వుచ్చుచు లతాసౌధభాగంబులం బొడసూపుచు నున్నతశేతకీ స్థంభంబుల 
నొరగుచుం బుష్పదళరచితవాతాయనంబులం దొంగిపదూచుచుం గవములకాండపా 
నీకల నాలంబించుచుం జంపక దేహళిమధ్యంబుల నిలువంబడుచుం గదలిశావ 
త్రీ కవాటంబున నున్హాటించుచుం బరాగనిర్హి తసాలభంజికానివహంబుల నా 
దరించుచు మణికుట్టిమంబుల మురియుచుం జం ద్ర శాంతవేదికల నొలయుచ్చు 
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రత్న పంజర శారి కానినవాంబులకుం జదువులు నెవ్వుచు! గోరిన శ్రియం బూతు 

చుం జూచిన కియ మెచ్చుచు మెచ్చిన క కి య వజణలగసపడుచు “విటసవడిన కి య 

మణజచుచు ముజువక యేకాంతం బగునహ్యనాంతంబున ననంతేవిభ్ర మంబులో జగ 

న్లోహిని మై వివారించుచు నున్న సమయంబున, 896 

ఆ, వాలుం/గంటివాండివాలారుంజూఫుల, శూలి చ రసి మెల్ల 6 గోలుపోయి 

తజలి యొజుక లేక మజుచె గుణంబుల్క నాలీ మజుచె నిజగణాలి మజవె, 897 

వ, అవ్వుడు, 898 

ఆ, ఎగుర వైచి పట్ట నెడలేమిం జే దప్పి, వ్రాలుబంతిం గొనంగ వచ్చునెడను 

బడంతివలువ వీడి పడియె మారుతహాతిగ జంద దృథరునిమనము సంచనింప. 899 

మ. రుచిరాపాంగిని వస్త్ర బంభనపరకా రోమాంచవి శ్రాజికం 

గుచభారానమితం గ రద్యయపుటీ గూఢికృ తాంగిం జల 

త్క_చబంధం గని మన్మ ఛాతురత నాకంపించి శంభుండు ల 

జ చలింపం దనకాంతే ' సూడం గదినెం జం ద్రాసక్టకేల్పమ్మికిన్ . 400 

ఆ, పదము నేర వచ్చుఫాలాముం బొడగని, చీర వీడి పడిన సిగ్దుతోడ 

మగువ నగుచు: దరులమాటున డాగాన్కు వేల్పు చేడు నబల వెంట బడియొ. 

మ, వబలోద్యత్కరిణిం గరీం దుడు రమింపకా వచ్చులీలకా శివం 

డబలా పోకుము పోకుమోా మనుచు డాయం బాణి శెంగేలం ద 

త్క_బరీబంథము వట్టి సంభ్రమముతో 6 గాంగిల్ల నోలాన్పె నం 

త బహికిప్ప క్రియ 'నెట్టకేసో గదియం దద్భాహానిర్హు కృ మొ, 402 

సీ వీడి వెన్నున నాదు వేణీభరంబుకో జఘనభారాగత, శ్రాంతితోడ 

మాయావధూటి యై మరలి చూచుచు బాటువిస్లు నద తకర్షు చెంటం దగిలి 

యీఖాను మరల జయింటె మరుం డన గరిణివె నృనుకరికరణిం - దాల్చి 

కొండలు నేలులుం గొలశులు వనములు దాటి శంభుడు సనం దన్మ హోత్యు 

తే, నిర రృలామోఘవీర్యంబు 'నీలమిా6ందం బడినచో కెల్ల 'వండియు. బై చై యేయయ్యై 

ధరణివీర్యంబువడందన్నుందా చెటింగి, దేవమాయాజడత్యంబు జలిసె హరుడు. 

క, జగదాత్మకుం డగుళంభుండు మగిజెను హరి నెజిగి తనదుమూహోత్మ్యనమునక్ 

విగత త తుం డై నిలిచెను, మగువతనం బుడిగి హరియు మగవాం డయ్యున్ . 404 

/ ఆ, కాము ఏ గాలువవచ్చు( గాలారి గావచ్చు, మృతుర్ధిజయము గలిగి మెజయవచ్చు 

నాండువారిచూపుటంవజి గెలువంగ, వశము గాదు తి తీవురవై రి వైన, 405 

వ, ఇట్లు ఫురుహోకారంబు వహించినహరి హరున కి టనియ. 406 

సీ, నిఖిలదేవో త్తమ నీ వొక్కరుండు దక్క నెన్గండు నామాయ నెటు(గ నేర్చు 

మానిని మైననామాయచే మునులోక ధృతిమోహితుండ వై. తెలిసి తీవు 

శాలరూపంబునం గాలంబుతోడ నాయంధును నీమాయ యధివసించు 
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నీమాయ నన్ను జయింవ నేరదు నిజ మకృ తాత్తులకు నెల్ల ననువలభ $ 
లే, మివుడు నీ నిష్ట వెంపున నెజీంగ్ తనుచు, సత్కరించిన సఖక్థింబు సాల నెజసి 

దతయతనయగణంబులుం దన్ను6 గొలువ, భవుడువిచ్చేనె:దగనిజభ వనమునకు.407 

శా, పారావారముం ద్ర చ్చుచో గిరిసముద్యద్భార మై కచ్చపా 
కారుం డైనర మేళువ_ర్సనము నాకర్ణింపం గ్నీర్తింం సం 
సా రాంభోనిధిలో మునుంగుకుజనుల్ సంశ్రేయముం బొంది వి 
స్తారోదారసుఖంబుం జెందుదురు తథ రిం చెంతయుకా భూవరా, 408 

ము ఎలమికొ దైతుర్ణల నాండురూవమున చాహింవీంచి వీయూపముం 
జలితాపన్ను లకుకా సురో-త్తములకుం జక్క విభాగించి ని 
రృలేఖల్ విలసీల్లు | శ్రీ విభుని దన్హాయావధూ రూపముం 
దలతుకా మ్రైక్కుదు నాత్మ లోన దురిత థ్యాం తార్క_రూవంబుగ న్, 403 

వ, అని చెప్పి శుకుం డి బ్లనియె,_ 410 
తే, నరవరాధీశ యిప్పుడు నడుచు చున్న్య్క'వాండు స్వప్పమకునువు వై వస్వతుండు 

శ్రాద్ధ దేవుం డనం దగు జనవ రేణ్య, పదురు నందను లతనికిం (బ్రకటబలులు, 411 

వ, వార లివ్యోూకుండును నభగుండును ధృష్టంండును శర్యారాతియు నరిష్యంతుండును 
నాభాగుుండును దిష్టుండును గ రూకశకుండును, బృషజ్ధు)ండును వసుమంతుండును 
ననువారు పదుగురు రాజులు ప్రరందరుం డనువాం డిం దుం 'జాదితర్థమరుదశ్ని 
అస య క వసురుద్రసంజ్ఞలు గలవారు దేవతలు గ "తమకశ్యపా త్రి విశ్వామిత్ర జమదగ్ని భర 

దాగ్గజ వసిస్టు లనువారు స_ష్పరు లయి యున్నవా రందుం గళ స్ట్ వున కదితిగ రం 
బున విసష్ణుండు వానునరూపుం హై జనియించి యింద్రావరజుం డయ్యు నివ్వు 
డేడుమన్గంతరంబులు నెప్పంబడియ్ ఈం గ లమన్యంతరంబులును శ్రీవారివరా 
శృమంబునుం జెచ్చెద దత్తైవథానుండ వై విను మని శుకుం డిట్లనియె, 412 

క్రి స జననాథ సంజ్ఞయు ఛాయయు ననువారు గల రర్కునకు విశ్టకర తనయ 
లీరువ్చురు వల్లభ లిట మున్న చెప్పితిం బరంగుం దృతీయయు బడబ యనగ 
సంజ్ఞకు యముండును కాగ్గ దేవ్రండును యమునయుం బుట్టిరి వార్థ మెసంగ 
ఇా యకుం దవతియు సావర్ణి యును శనై శ్చారుండును గలిగిరి సంవరణుండు 

తలే, దవతి నాలీంగం ₹కొనెం దా వరించి, యశ్వియుగ ఫంబు బడబకు నవతరించె 
వచ్చు నష్టమవసువు సావర్ణి వాడు తపము నేయుచు నున్నాడు ధరణినాథ. 

క, ఒకవరి సూచిన వెండియు, నొకవరి నూడంగ లేక యుండుసీరులై 
యొకనొకనిచేటువేళకు నొకం డొక్కుండు మనున్రుం గాచి యుండు నరేంద్రా, 

వ, సూర ర్థిసావర్ణి మన్గంతరంబున నతనితనయులు నిర్మా హవిరజస్కా ద్యూలు రాజు 
లును సుతపోవిరజోమృత వ్ర భు లనువారు దేవతలును గాం గలరు గాలన్రండును 
ది _ఫ్థిమంతుండ్లును ఖరశురాముండును ద్రోణపుత్రుం డగునళ్వళ్థా మయ్య 
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గృపుండును మజ్జనకుం డగుబాదరాయణుండును బుశర్థిశృంగుండును సప్తర్త 

లయెస్థిదరు వార్ లివ్వుడు దవుతమళొళూగబలంబుల నిజాశృ మమండలంబులం 

జరియించు చున్నవారు విరోచననందనుం డగుబలి యిం ద్రం డయ్యెడు నని 

ఇప్పి శుకుం డి ట్లనియె, 415 

బలీ మున్ను నాకంబు బలిమియమెం జేకొన్న వామనుం డై వారి వచ్చి వేం 

బాద శ్రే యం విచ్చి భగవన్ని బదు: జై సురమందిరముకంకొ సుభగ మైన 

సుతలలోకంబున సునితి నున్నాండు పైత చేక యట మాయ 'బేదగుపి-! 
నస 

. నాసరస్వతికిం దా నట సార్యభౌముండు నాం బ్ర భు వయి హారి నాకవిభునిః 

ఆ, 

ఆ - 

వ, 

&, 

బదవిహీనుం జేసి బలిం చెచ్చి న్గిలుప్రున్కు బలియు నిర్ణరేం భృుపదము నొందు 

నింద్రపదము హరికి నిచ్చినకతమున, దానసలము 'నెడదు ధరణ్నాథ, 416 

అట మాందటికాలంబున వరుణనందనుం డగదత్షసావర్షి తొమ్లిదవమను వ 

య్యొడు నతనికొడుకులు ధృతశకేతుదీ ప్పకేతు ప వ్రముఖఘిలు శాజులును బరమరీచిగ 

శ్రాదులు నిర్భరులును నద్భుతుం డనువాం డిం సు ండును దన్యితిముత్చ్స/భ తే లగు 
లో 

వారలు బుీషులును నయ్యెద రందు, 417 

దనుజహారణుం డంబుథార 'కాయుప్తంతు, నకు జనించి రక్షణంబు నేయ 

మూండులోకములను మోదంబుతో నేలు, నద్భుతాఖ్య నొప్పు నమరవిభుండు, 

మణీయు నుపన్లోకసుతుం డగు బ్రహసావర్ణి దళమమను వయ్యుడిం దత్పుత్రులు 
భూరిపేణాదులు భూపతులును హవిష్వత్స) ముఖులు మునులును శంభుం 

డనువాంః డింద్రుండును విబుద్ధాద్యులు నిర్జ నిర్ణరులును నయ్యొద రందు. 49 

. విశ్వస సృజునియిరట విభుండు విహాచికి, సంభవించు నంశసహితుం డగుచుం 

జెలిమి ళంభుతోడం జేయు. విష స్వ న్చేనుం డనయగ జగము6 గాచు నవనినాథ, 420 

మణియుం దదాగ మిస త్కాలంబున ధర్మ సావర్ణి వదునొకండవమను వయ్యుఢడి 

మనుతనూజులు సత్యధ ర్థాదులు పదుండ్రు “ధరణివతులును వివాంగ మకామగమున 

నిర్యాణరుచు లనువారు సురలును వై వైసృకుం డనువాం డిం' ద్రుండును నరుణా 

దులు బుషులును నయొ్యుద రందు, 421 

అంబుజాత నేతు డాసూరర్ణసూనుం డె, ధర్మనేతు వనంగం దగ జనించి 

వై భవాఢ్యుండగుచు వైధృతుం డలరంగంగరుణం ద్రిజగములను గావలగలండు, 

మజీయుం దద్శవివ స్యుత్సమయంబున ఛ్రసావర్షి పండ్రైెండవమను వయ్యుఢడి 

నతనినందనులు బేవవదువబేవబేవ శ్యేస్థామలు నుథాఫేవతులును బుతు థా 

ముం డనునవాం డింద్రుండును హాంతాదులు వేల్పులును దపోమరా' రితపాగ్నీ ధ, 

గాదులు బుహులును నయ్యొద రందు, 428 

జలజలోచనుండు సత్యతవస్ఫూనృృత లకు సంభవించుం దనయుం డగుచు 

ధరణిం గాచు నంచితస్వథామాఖ్యుం డై డె, మనువు సంతేసింప నూన వెంద్ర, 424 
B89 
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వ, మజియుం దదేషస్యత్కాాలంబున నాత్మవంతుం డగుదేవసావర్ణి పదుమూండన 
మను వయ్యొడి మనుకమారకులు చి తనే నేనవిచిత్రాదులు జగతీనాయకులును 
సుకర రృసు_త్రామస ంజ్ఞలు గలబారు బృరెదారకులునో దివస్పతి యనువా౭' డిం 

ద్రుండును నిర్షోోవాత_త్త్గదర్మాద్యులు బుషులును నయ్యెొద రందు, 425 

ఆ, ధరణి దేవవో త్ర దయితకు బృవాలికి, యోగవిభుడు నాగ నుద్వవించి 

వనజనే శత్రుం డాదివస్పతి కెంతయు, సౌఖ్య మాచరించు జగతినాథ, 426 

వ, ముటియ 1 నట వచ్చుకాలంబున నిం ద్ర సావర్ణి పదునాలవమను వయెరిడి మనునం 
దనులు గంధీరవప్వాదులు "రాజులును బవి త్ర చామషు లనువారు దేవగణం 
బులును శుచి యనువాం డింద్రుండును నన్నీ బావాశుచికు క్ర, మాగ-థాదులు 
ముషులును నయ్యొద రందు, 427 

కే, తనర సృత్రాయణునకు వితాసయంద్యు ఛవము నొంబెడివారిబ్బవాద్భానుం డనంగ 
విస్తరించు! లీ యాతంతువినరములను, నాకవాసులు ముద మంద నరవరేణ్య, 

క, జగలీళ శ్రీకాలములను, బొగ డొందుమను వ వ్ర కారములు నెవ్పంబడెం 
దగ బదోనలువురుమనువులుం దెగయుగములువేయు నడవ దివ మజున కగున్* 

వ, అనిన బరీకీన్న "రేంద్రుండు శుక యోాగీం ద్రున కి ట్లనియె, 430 

ఆ, ఈపదంబు లందు నీమను ప్రముఖుల, నెవ్య రనుచు వార లేమికతన 
నధికవిభను లైరి వారి యేల జనియింశ్కె నెలుంగం బలుకు నాకు నిద్ధచరిత, 481 

వ, అనినం బారాశర ఫ్రసమారుం డి ట్లనియ్ె, 432 

సీ, మనువులు మునులును మనుసుతు లింద్రులు నమరులు హరియాజ్ఞ నడంగువారు 
యజ్ఞాదు లందటు హరిపారుషాకృతు లామనునులు దత్సహోయశ క కి 
జగముల నడపుదు రొగ్ని నాల్దుయుగ ములక డపటం గాలసం ట్ర "మైన 

నిగమచయంబును నిజతపోబలముల మరల గాంతురు బుపివపలు  దోంటి 

కే, పగిది ధర్మంబు నాలుగుపాదములును గలిగి వ_ర్తిల్లు మనువులు గమలనేత్రు 
నాజ్ఞం దిరుగుదు శేలుదు రవనిపతులుు జగతి భాగించి తమతమసమయములను, 

వ, మజీయుం Ow) లయినవారల నిం ద్ర పదంబులను బవావ ప్ర కారంబుల చేవ 
పదంబులను హరి సలిష్టించు చుండు వారలు విపితకర్మ ౦బుల వగ్త యం 
బునుం బరిపాలీంతురు లోకంబులు సువృష్టు లై "లై యుండు, 4 

సీ, 'యోగీశరూపుండై "యోగంబుం జూప్రుచు మచానిరూవమున౦ గర్శ్మ రృంబు దాల్పు 
సర్హంబు నేయుం బ్రజావతిరూపుం డై. యింద్రుం డై ధైత్యుల చే పడంచు 
జ్ఞానంబు నిచంగించుం జతురసిద్దాకృతిం గారహావమునం బాకంబు నేయు 
సానావిధము లై ననామరూపంబుల గ ర్క లోచనులకుః గానబడండు 

ఆ, చనినరూపములను జనురూపముల నింకం జనం నున్న రూపచయము నతండు 
వివిధుం డై య నేకవృత్తుల వెలిగించు, విష్ణుం డవ్యయుండు విములచరిత, 480 
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అరి వామన చరి శత్రకథా(స్రారంభ ము ఢ్రికా 

వ అనిన భూవరుం డి ట్లనియ, 486 
మ బలి నంభోరుహానేశ్రు,. 'దేమిటికి వై పాద త్ర యికొ వంజెని 

శ్చాలుండుం బూర్జుండు లబ్బకాముండు రమాసంపన్ను6 డై తాం బర 

స్థలికి౯ా దీనునిమాడ్కిి నేల చనియెం ద స్పేమియుకా లేక ని 
మ్క_లుషుకా బంధన మేల చేసెను వినం గాతూవాలం' బయ్యొగడిన్ 487 

వ. అనిన శుకుం డి ట్లనియె, 488 

స్కీ పురువాతుచే నొచ్చి పోయి భార్షవులచే బలి యొట్టకేలకు బ్రదికి వారి 
చిత్తంబు రాం గొల్చి శిష్యుం డ్రై వర్తింప వారు నాతనిభ_క్షివలన మెచ్చి 

విశ గజిద్యాగ ౦ంబు విధితోడం జేయింప భవ ఫ్రకౌంచనపట్టబద్ధర థము 

నర్కు_వాజులం బోలుహూరులం గంథీరవధ్యజము మవోదివ్యథ నువుం బూర్మ్మ 

తే తూణయుగళంబుం గవచంబుం దొలుతహోోేము, పావకుండి చ్చెనన్లూనపద్మ మాల్య 

గలువహూరుం డగుతనతాత కరుణ నొసర్కా సోమసంకాళ శంఖంబుశు క్రుండిచ్చె, 

వ, అవ్విధంబున, 440 

క, పాణియు రథియుః గృపాణియుం దూణియు ధ్వనియును స్రగ్వి తురగియు దేవా 

శ్రాణియు ధిక్కతవినుత, (ప్రాణియు మణికనకవలయపాణియు నగుచున్, 441 

మ, బలుదానంబుల విప్త్రులం దనిపి తేద దో కులం బొంది వె 

ద్దలకు౯ మైైక్కి- విశిష్ట దేవతల నంతర్భ క్రిం బూజించి ని 

ర్మలుం ట్ర ఫ్లోదునిం జీరె నమ్ర,శిరుండై రాజద్ర, థారూడఢ్డుం డై 

వెలిగాలా దానవభ ర్త శై లశిఖరో చ్యేల్ల ద్దవాగ్ని వ్రభన్* 442 

క్ల దండితమృుత్యుకృ కాంతులు, ఖండితసురసిద్దసాధ రగ ంధరాగదుల్ 

విండితదిశు లమరాహిత, దండాథీశ్వరులు సములు దన్నుం గొలునన్ 443 

క, యూపుల గగనము మ్రింగుచు, నేవున డివి భువియు నాత లీతల శేయ౯. 

రూపించుచు దను జేంద్రుండు, 'ప్రాసీంచెను దివిజనగరవథము నరేంద్రా. 444 

వ, ట్లు బలవంతుం డగుబలి సురేంద్రుని సాధింప సమకట్టి దండగమనంబులు సెని 

నిడుదవయనంబులం జని చని. 445 

మ, కనియెం బుణ్యజనె"కముక్ విగతరోగస్యప్నపీడాన్నఖా 

దనసం శోకము బుష్పపల్ల వఫలోగ్తామ దు మానీక ము౯ 

స్వనితోద్ధూతపతాకముం బ్రవిచరదై. 3మానికానీకముక 

ఘనగంగాసల్నిలై కము౯ మఘవయు క్థశీశము౯ా నాకమున్. 446 

వ, కని రక్క_సులజే(డు వెక్కసంనై చాల్బు గ లవేల్పులనెలవు డణీయం జొచ్చి 

చెచ్చెర ముందటికిం జని చని ముందట నెడవడక మొనమోని యిగురుచు చిగురు 

తలిరాకుజొంపంబు నన ముగుడు మొగ్గ యరవిరి నెజువిరి గు త్తి పీంచె పూంప 
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దోరగాయ పండు గలకతంబుల చే (గులాల లేకమూలగి వీంగివ్రేక లగున్రూం 

కుల, పోకలకుం వేట లగువెందోంటలును దోంటలగాటంబు లై నివ్వటిల్లునువ్వం 

పుం గొవ్విరలకుం గవలు విన్వక కనిమసలు గలిగి ముసరి కొసరి వూని పోని 

"తేనియ లాని విసరు గలిగి మసరు కవిసీ బ్రొవ్వి రిమ్మగొని జుమ్యుజు మనుచు జం 
జాటించు లేంటిదాంటటులును దాంటువడక నాంటుకొని కూడి జబోడువీడగ శావూ 

వులకమ్థనికొన్గుల నిమల ముసరి పసిమి గలకిసలయములువొసంగ మెసంగి కిసరు 
సడక కసరు చెడి బిట్టురట్టడితనంబు లలమి మించక రాళించుకోయిలల "మొ _త్తంబు 

లును మొ త్తంబు శె చి త్తంబులు మత్తంబులుగం ద త్తజంబునం దియ్యనిపండ్హ 

కం గయ్యంబులు నేని చయ్యన “నేసళేగి చేసంబులు గాసంబులు గొని వాసీ 

"కెక్కి పలుబౌస లాడుచు బవుపకారంబు లగుకీరంబులును గీరంబులకు 'సరి 
గడచి మింట నంట నెగసీ వెట్టలం బట్టి చీరి యిట్టట్టుం జనక నెట్టుకొని నెలవుల 

(వ్రాలుచు నింపుగ లరవమ్లులు గ లుగుకలరవమ్థులును గ లరవమ్ములలరం దొలంకుల 

కొలంకులశెలంకులం గడంకల చియల నిడుకొని కమి దొమినేసి యెొలదమ్మి 
ww Br డా 

తూండుల వాండు లగుచంచువులం జించి మెక్కి, చొక్కి మిక్కిలి కలకలం బడుచు 

నలబలంబులు నేయుకలహాంసంబులును వాంసరుచిజనితవికసనముల  వికవిక 

నగుచుం బస గలిగి మిసమిస మెజుచుపసి(డికెందమ్లు లిందిరామందిరమ్ములచంద 

ములుగ నందము లగుకొలంకులును కొలంకులకరళ్షం దడిసి వడవడ వడంకుచు 

నప్లి బిల్లులు గొని సాంగినతీగెయింద్తగంద్దయీాజిములం దోరములు నెడి వలు 

విరులకమ్థవలపుల వంగునం దూఆ లేక యీడిగిలం బడుగాడ్చులును గాడ్పుల 
వలన నెగని గగనమున విరిసి పలువన్నెలం జెన్నగు 'మేలుకట్టుంబుట్టంబుల తేజం . 

గున దట్టంబులయినకుసుమువ రాగంబులును బరాగంబుల సఠాగంబు లగువాంగు 

నృంతలచెంతల గుంపులుగొని గటీకబొంపంబులలంపులు దిని మంపులుగోని 
చెల్లునెమర్గు వెట్టుచు నొదుణయలపాదుంయలు గదల వాడలవాడలజాడలంబరుగు 

లిడుదూడల క్రీడల వేడుకలం గూడుకొని యిండ్ల వాకిండ్ల కుం జేరి పౌరులకోరికల 
కనుసారిక లగుచు నమృతంబు గురియుకామభేనువులును గామ భేనువులకు 
నిలువనీడ లగుచు నడెగినజనమ్థలకు ధనమ్ములు ఘనమ్ముగం బుడుకుక ల్పతరువ్రు 

లును గల్పతరువులపల్ల వముంజరులం గుంజరులకు విజీచియిచ్చుచు మచ్చికలకలిమి 
నిచ్చమెచ్చుచుం గ రేక గిరులచటులనసిరులనడరువపడంతులనడలకు గురున్ర లగుచు 
మెజయుమురువుల నొ _త్పరించును శ్లేభంబులును నిభంబులసరస నొరవీఖొని 
వరుసం బరుసందనము లెడలి సుకరము లగుమకరతోరణ స్థంభంబులును తోర 
ణ_స్తంభంబులచేరువ నిలిచి చెజికువిలుతుం డొజవెజీకిన 'చెడిదము లగునవ 
కంపు మెఅుంగసంజిగురుటడిదముల తెజం'సన నిలుకడసంపదలు గలుగుళంవల 
సొంపునం గరచరణాదిథాఖలు గ లచం ద్ర లేఖలపోండిమిని వాహీనిగ లమోపిానీ 
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విద్భల | గద్దనజూపులకుందీప్రు లొడవించుచు మర్మకర్మ ంబువశంబు లరయు 

యశంబులు గలిగి యనూనంబు లగువిమానంబు 'లెక్కి_ చచ్చివచ్చినసచ్చరిత్రు, 

లకుం జెచ్చెర 'నెదురుచని తూకొని తోళొనిపోవురంభాదికుం భికుంభకుచలక ల 

కలంబులును గ లహంస కారండవకోకసారసబృ్బంద సుందర సుందరియు నిందీవరా 

రవిందనంద దిందిందిరయు నభంగయు సభంగయు నగుగంగ నింగికిం బొంగ 

నో యని మిగుల దిగులుపడం, బొగ డల ఆెక్కినయగడ్లలును నగ డ్రలవింన్నెటి 

లేటనీటనీటులీనుపాటి సూటిచల్టులాటల మేటికూటువలు గొనుచు నేచినఖేచర 

కన్యకావారంబులును వారవనితాసుపూజిత రాజిత 'జీవాళిపాటవంబు. లగుగో 

ఫృనకనకకవాటంబులును గవాటవెేది కాఘటితమణి గణకిరణో దారంబు లగునిం 

దృనీల _స్హంభగంఫీరతలును గంభీర విమలకమలరాగ పాలికామాలికావారంబు 

లగు చతున్చ్వారంబులును ద్యారదేశంబులచావిళ్లం గావ బండి ప్రొద్దు వోక 

రక్క_సుల 'వేల్పులు కయ్యంబులు నెయ్యంబులం జెప్పికొను చున్నయ(స్త్రశస్ర్ర 

'థారులు శూరులు నయినమహాద్యార పాలక వీరులును వీరరసజలధిపేలోడా 

రంబు లయి శుద్ధస్ఫృటిక బద్ధమహో క్రైనంబు లగుసోపానసుభగా కారంబులును 

సుభగాకార ప దీ ప్రంబు లగున జ్ర మహారజతవప్రంబులును వప్రోపరివ జ్రకుడ్య 

వీరోభాగచం ద్ర కాంతతరుణహిమక రకిరణముఖరంబులగుసా లశిఖరంబులును శిఖర 

సోమథామనికృ _త్తతారకంబులును దారతారమణిశిలాక కో రంబు లగుచు మిగుల 

గరిత యగునగరిసీరి మోటు నమరు మొగులు వొడగని నిలుకడలకు నలువ 

నడిగఫొని వడసీనవనీండి తెరలవలువల చెడంగునం దోరంబు లగుస్రాకారంబులును 

బ్రాకారకాంచనాంచిత యుద్ధసన్న ద్ధమహాఖర్వ గంభర వాహినీపాలక ంబు లగుమ 

రక తాట్టాలకంబులును నట్టాలకోత్తుంగవ బ్రమయ _స్తంభోదంచనంబులును బర 

ఛు ట ప్రాణవంచనంబులు సముదంచనంబులు నగుదంచనంబులును దంచనం 

బులతుదను రభంబులయికుసులు నొరసికొనం గోటయీవలియావలితివియని 

దివియలకరణి రుచిరము లగుచుం బచరించునహిమక రహిమకరమండ లంబు 

లును హిమకరమండలంబు నిద్ధంపుటద్దం బని మూంగి తీొంగిమాచుచు కళికఫల 

కంబులం గులకములు గొనునలకములం దరపి తిలకములందెజంగపటుచుకొొను 

సమయముల వెనుక నొదింి కదిసి ముకురంబులం (బ్ర తిఫలితు లై నపతు లితర 

నతులరతుల కనుముతు లని కనుకనికా మరలి నీడ తలంగినం గలంగి చని కాం 

తులు నొలయ నలయుముగుదలకు నేకాంతంబులై. గగనసము ల్పేధంబు లైన 

రాజసౌధంబులును సౌధంబులసీమలము _శ్రియంవుసరులతోోడి నిబ్బర పుగుబ్బ 

చన్ను లచెన్నులం బ్ర కలం జుక్క_పదువు  లుండ మండ్తసౌభ శిఖరంబు 

లకు శ ఎ్రంగౌరంబు లయినళభ, ్ రంగారంబులును భ్ ్రంగారశయనజాలక డోలి 

శానిశ్రేణి కాదినిశేవరమ్యుంబు తై హర్మష్టంబులును హార్ష్మస్టకనకగ వాషరం క్ర 



ర్0 శ్రీమదా౦ంథభ్ర భాగవతము 

నిర్ణతక ర్చూరకుంకు మూగురుధూవధవూ మంబులును ధూమంబులు జీమూతసో 

మంబు లని _వ్రేమంబు లుబ్బ గొబ్బునం డబ్బాటు పబ్బంబు లబ్బె నని మరులు 

గొని పురులవన్ని యలసిరులుసరులుగొనం గుటవిటవములం దట వెటనటించుచుం 

బలుకులువిరినీ కికరువొడుచు వల జేనిమలువు జదున్రులటీక లనం గేక లిడునెమి 
ళ్లును నెమిళ్లపురులనారలు నారు లగురతీనంపువింద్దనినదము లనుతలంపులం 

దోశలు జడిసి వీకలు మెజనీ మూశలు గొని దివి కెగరి రవికిం గవిసీనరావాం 
న క్రియం దివి దడంబడుపడగలును బడగలును గొడుగనులును దనుకు 

నాలంబులకు నడియాలంబులుగం దోరంబు ైనసారంబుల బీరంబులు మెజసి 
'చెబ్బులుల గబ్బునం గరులసిరుల సింగంబులభంగుల శరభంబులరభసంబుల 

ధూమకేతువులరీతుల వైరిం జీకికిం గొనక శంక లుడిగి అంకె విడుచు లంే వి. 
"లెక్కకు మిక్కివీ యగుచు రక హాసులచక్కటి యొక్క_టిక య్యుముల ద య్యము 

"లెటుంగం దిరుగువీరభటకదంబంబులును గద బకరవాలశూలాదుల మెటుం 
గలు మెజువుల తెజుంగుల దిశలచెజుంగులం దుజుంగలింవ  'నేమినినదంబులు 
దరము లగునుఅుములుగ నడ 'మొగిళ్ల వెల్లునం బ్రవర్షి తరథికమనోరథంబు లగు 
రథంబులగములును గములు గొని గమనవేగములవలన హరిహారుల నగి గాలిం 
జాలిం బడం గేలికొని ఘనంబు లగుమనంబులం చెగడి నెగడుసురంగంబు లగు 
తురంగంబులును రంగదుత్తుంగవిశదమదకలకరటికటతటజనిత మదసలిలకణగణవి 

గ లతదళశతనయనభుజసరళమిళితలలితనిఖలదిగధిపతి శుక రకరకనకకటక ఘటిత 
మణిసముదయసముదిత రెణువర్లదున్చమంబు లయిననిర్వ కృమార్దంబులును మార్ద 

స్థలోపరిగ తాగతళతళతాయుళానేక గణనాకీకరోవాణాచలతటవిరాజమానంబు 
లగువిమానంబులును  విమానవిహరమాణ సుందరసుందరీసందోహాసంవాదిత 

భూరి భీరీవీణశాపణవమృ దంగ కాహళశంఖాది వాదనానూనగానసాహిత ఫ్ నృత్వవి 
"శేమంబులును విశేషరత్న సంఘటితళ్ళం గారళ్ళంగాటక వాటికాచేహ దేహళీప్ర, 
దీపంబులును దీపాయనూనమానితసభాముండవ ఖచిత రుచిరచింతారత్నంబులు 
నుం గలిగి రత్నాకరంబునుం బోలె ననిమిపక"శిక వాహినీవిశ్రుతం బయి శ్రుతి 
వాక్థంబునుం బోలె నకల్మవసువర్ష పృభూతం బయి భూతపతికంశంబునుం 
బోలె భోగిశ్తాజకాంతం బయి కాంతొకుచంయబునుం బోలే సువృ_్తం బయి 
వృ _త్తీజాతంబునుం "భో తె, సదాగురులఘునియమాభి రామం బయి శరామచం 
ద్రునితేజంబునుం బ్ లె ఖర్గమాహణాదిదోపాచరానుపలబ్ధం బయి లబ్ధవర్టుచరి 
త్రంభునుంబో లె. నమలారపోర్టంగదో్యతమానంబయి మానధనునినడవడియునుం 
బోలె సన్ఫార్హభాతి సుంద్రర్సబయిం సుందరోద్యానంబునుం జోలె రంభాంచితా 
మో కప్రన్నాగం బ్లయి ప్రన్నాంగ ంబునుం జోలె సుగభినునునోవిశేషం బయి 
"శేమాహినుస్తంబునుంళో లె. సున్న తయమానిశారడంబయి. శారదసనుదంయంబు 



అష్టమస్క౦ధము ర్ర్1 

నుంబోలె భరళజీమూతే ప్ర శాళితం బయి సీతేతరాజినదానంబునుంబోలె సరస 

తిలోత్తవముం బై యు _త్తమపురుషవచనంబునుంబో లె ననేకసుథారస ప వర్ష ంబై 

వ-ర్ణాదియునుంబో లె నుల్ల సదిం ద్ర గోవం బయి గోపతిమనాంవురంటునుంబో లె 

విచమురా ర్యాలంకృతం బయి కృ తార్థం బయినయమరావతీనామనగ రంబు 

నేరం జని కోటచుట్టునుం బట్టు గలుగ బలంబులం జలంబున విడియం బంచి 

పాంచి మార్లంబు "లెల్ల నరికట్టుకొని యేమటక యుంజె నంత, 44:7 

మాయరు నగన్రలకును గను మూయరు కాలంబుకతన ముదియరు ఖలులక 

డాయరు జుణ్యజనంబులం బాయరు సురరాజువీటి ప్రమదాజనముల్ . 448 

అప్పుడు, 
449 

దుర్భరదానవళంఖా, విర్శూతధ్వనులు నిండి విబుభేం ద్ర వధూ 

గర్భములు వగిలి లోపలి, యర్శకతతు లావు రనుచు న్యాకోశిం చెక్ 450 

అంతే, 
451 

బలి వచ్చి విడియుట బల'ది వీమీంచి గట్టిగా గోటకుం గాపు వెట్టి 

-జీవవీరులుం దాను బేవతామం త్రి ని రప్పించి సురవై రిరాకం జెప్పి 

వ ళయానలునిభంగి భాసిల్లు చున్నాండు ఫఘాోరరాతసులను గూడినాండు 

లే, 

కం 

వ, 

షన కోడి చని నేడు మరల వీ జేతెంచి నేతపంబున వీని కింత వచ్చె 

నీదురాత్మకునకు నెవ్వండు దోడయ్యె; నింక వీని గాల చేది శవ 

"మి చేయువార మెక్కడిమగంటిమి, నెదురు మోహారింప నెవ్వం డోవు, కళ్2 

మి, గడు నాశాశంబును, బొంగాడు నమరాద్రి, కంచు బొడ వై వీండుకొ 

మి ౧౫డుం గాలాంతకు క్రియ, భంగించును మరలం బడ్డం బంకజగర్భున్ = 458 

ఈ రాదు రాజ్య మెల్ల న్కు బోరాదు రణంబు సేయం బోయితి మేనిక 

రా రాదు దనుజుచేతను, జా శా దిట మాద నేమిజాడ మహాలత్తెః 454 

అనిన సుర రాజునకు నాచార్మ్యుం డిట్లనియె. 
శరర 

వినవయ్యి దేవేంద్ర వీనికి సంపద బృవావాదులు భృగు ప్రవరు లర్జి 

నిచ్చిరి రాతసునెదురను నిలువంగ వారి యిశ్వరుండు దక్క ననస్టజనులు 

నీవును నీసముల్ నీకంకెనధికులుం జాలరు రాజ్యుంబు సాలు నీకు 

విడిచి పోవుట నీతి విబుధనివాసంబు విమతులు నలలెడువేళ సూచి 

మరలి మటునా(డు వచ్చుట మామకంబు, విష్తక్రోక్టీ కోత హో స్టడి 

బారి చనా కన కిటవిూంద వాడ చిడును, ద షప న పురే యే లదు, 456 

గరు -గాలువ వలయు నొండెను, సరి పోరల | 

సరాగిలుపు మృతియు దొరకమ్మి సరసంబుగ శ్మత్త్న 

ఆనినఠ. గార్యశాలప్ర దర్శి యగ
ుబ్బజాస్పతివచన్ వ ిశోనరంపు ల. దివి 

od 
7 స్టేక్ 

జలు. త్రీ నిష్టవంబు తిది తనుతమపాందుపట్లకుం “జనమంత
ా నుం ప్రిశిళ ట్ 



ర్ల శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

నివర్ణిత యగుదేవథాని నధిష్టించి జగ త్రయంబునుం దనవళంబు నేసికొని విశ్వ 
నిజయుం డై వెష్టకాలంబు రాజ్యంబు వ్ చుండె శిహ్యువత్సలు లగుభృ గె 

. దు లతనిచే వ శతాశ్ళ మేధంబులు నసేయిరచిరి రల 

ధ్యా అరుల్ "వేండరు దాతలుం వెడరు సరాషరంభ ముల్ పండు6 బ్ర 

త్యర్థుల్ లేరు మహోత్సవంబులను దేవాగారముల్ వాల్వో బూ 

న్లాట్టల్ వివు)లు వర్ష ముల్ గురియం గాలార్హ్యంబు లై ఛా త్రికికా 

సార్ధం బయ్యె వసుంధరాత్వ మసురేంద్రా థీశురాజ్యంబునన్. 459 

వ, అంతో, 460 

సీ తనతనూజులప్రోలు దనుజులు గొనుటయు వేల్పు లెల్ల ను డాణగ వెడలుటయును 

భావించి సురమాత వరితావమునం బొంది వగ ననాథాకృతి వనరు చుండ 

నాయమ్తు వెనిమిటి యనగుక శ ఫ్ట్ప బ్ర స్యా మణీ యొకనాండు సమాధి మాని 

తనకుటుంబిని యున్న థామంబునకు నేగి నాతిచే విహితార్చనములు వడసీ 

ఆ, వంది వ్రాలి కుంది వాడినయిల్లాల్కి వదన వారిజంబువడువు(జూచి 

చేరం దిగేచి మగువచిబుకంబు ౩ పుడుకుచు, వారిజాశీ యుల వగచె దనుచు, 461 

వ, అమహోత్తుం డి ట్లనియె, 462 

మ, అలెజువా విప్రులు పూర్తులే ఇెలంసనే 'దేవార్చనా-చారముల్ 

తటితో వేలుతుచే గృహస్థులు సుతుల్ ధర్థానుస సంథానుతే 

నెటి నభ్యాగతకొ'టి కన్న మిడుదే నీరంబునుం బోయుబే 

మజ లే కర్ణుల దాసులకొ సుజనులక౯ొ మన్నింపుదే వై -వ దలీ. 468 

_ ఆ, అన్న మైనం దక్ర, మైనం దోయం బైన, శాక మైనం “దనకు జరగుకొలంది 

నతిధిజనుల కద్డ ప మాడక యిడనేన్మి లేవు వారు గలిగి లేనివారు, 464 

వ, మణటియు, ' 465 

ఆ, నెలత విష్ణునకును నిఖిలదేవాత్తున, కాననంబు శిఖయు నవనిసురులు 
వారు దనియం దనియు వనజాతలోచనుం డతంయ దనియ జగములన్ని దనియు, 

వష బిడ్డలు వెజితురె నీ కు, గొత్తంబులు నేయ శెల్లకోడండ్రును మా 

టో-డారింపక నడతు'శె, యెడ్డము గాకున్న దే మృగక్షణ యింటన్, 467 

వ, అని 'పలికినం బతికి సతి యి సనమ. . 468 

డే, ప్రమ యుకింత "లేక దితిబిక్లలు బిడ్లలబిడ్డలుకొనుహో 

భీమబలాఢ్య్యు లై. తనదుబిడ్డల నందోటం ష్య సాహాసా 

కామిత వై రు లయ నమరావతి నెలుచు నున్నవారు నీ 

మని విన్న వింతు హృదయేశ్వర మేలు దలంచి చూడవే.  శీం9 

క, అక్కా చెళ్లిం డ డృయ్యున్యు దక్క_రు నాతి నోడిపోరు దానుకొ దితియుకా 

రక్కసులు సురల 'మొ_త్తంగ్య.నక్కట వల దనదు చూచు నానో ననుచుళా, 



అష్టమస్క ౦0థధథ ము రతీ 

నీ ఎండక న్నెఅలుల నియిందద్రునియిల్లాలు పలుపంచలను జాలి బడియ నేడు 

శ్ర భువనసాన్రూజ్యవిభవంబు గోల్చోయి బేవేంద్రుం డడవులం దిరిగా నేడు 
గబిమి గారాబుబిడ్డలు జయంతాదులు శేబరార క్యలవెంటం జనిరి నేడు 

నమరుల కాథార మగునమరావతి యసురుల కాటప ట్ట్రయ్యె నేశు 
ఆ, బలీ జగముల నెల్ల బలియుచు ; నున్నాండు వాని గెలువ రాదు వానన్రునకు 

యాగభాగ మెల్ల నత డాహారించుచుం గడంగి సురల కొక్క_కడియు నీండు, 

కః పృజలకు నెల్లను సముండవు, ప్రజలను గడు పారం గన్న బృహావు నయ్యుం 
వజలందు దుష్టమతులను, నిజముగ శికేంవ వలడె నీవు ముహోళ్తా, 472 

మ, సురలక్లా సభ్యుల నా నా రుల విరథులకా శోకంబు వారించి ని 

రర థానికా నిలుపంగ రా త్రీచరులకా ఇానింప సత్కారస్ట మే 

హా వేరీతి ఘటిల్లు నట్టి క్రముముక౯ "వేగంబ చింతింవవే 

కరుణాలోకసుథాయురిం దనువవే క ల్యాణసం థాయకా, , 478 

వ, అనిన మనోవల్ల భపలుకు లాకర్షించి ముహూ ర్హమాతృంబు చింతించి విజ్ఞాన 
దృష్టి నవలంబించి ఛావికాలకర్యంబు విచారించి కశక ిసషబ్రవ్తా యిట్లనియె, 

మః జనకుం డెవడు జాతు డెవ్వండు జనిస్థానంబు లెచ్చోటు స సం 

జననం 'చెయ్యది చేను లేకొలంది సంసారంబు చేరూవముల్ 

వినుమా యింతయు విష్ణుమాయ దలంవళా చే తేమియు౯ా లేదు మో 
పహానిబంధంబు నిదాన మింతటికి జాయా విన్న బో నేటికిన్, 475 

వ, అగు నయిననుం గాలోచిత కార్యంబు 'నిప్పెద, 476 

మ, భగవంతుం బరముం జనార్ట్షనుం గృపాపారీణు సర్యాత్తృకు౯ా 
జగదిళశుకా వారి నేవ నేయు మతండుకా సాంగత్యముం బొందినీ 

కగంనిష్టైర్ధము లెల్ల నిచ్చు నిఖలార్థావా్తి నకూరెడిక౯ా 

ఛగవ్సేపీలం బొంద రాదె బవుసౌభాగ్యంబులం ట్రే జేయనీ, 477 

వః, అనిన గృహాస్థునకు గృహిణి యిట్లనియె, . 478 

క, నారాయణుం బర మేళ్వరు, రితి. | దలంతు మంత శ్ర మెయ్య్టది విహితా 

ఇచారంబు లేప పృకారము, లారాధనకాల మెద్ది యహొనతి యావే, 479 

వ, అనిన నక్యప ప్ర పజావతి సతికిం బరూభతణం బను వృతం బుపదేశించి తత్మా_ 
లంబును దనం 0 శో, ంబును దద్విథానంబును దదుపవాసదానభోజన ప వ్ర "కారంబు 

లును చెజింగంచినో నడితియును ఫాల్దునమాసంబున శుక్లవత్షంబునం బ్రథమదివ 

సంబునకా దొరంకొని పండై ండుదినేంబులు హారిస సముర్పణంబుగా వతంబు నేని 

వ్రతాంతంబున నియత మై యున్నయెడం జతుర్చావాుంండును బీతవాసుండును 
కంఖచక్రగచాధరుండును. నై నేత్రంబుల కగోచరుం డైననారాయణ దేవుండు 
ప్రత్యతుం చైనం గనుంగొని, 480 



ర్శ్తీ శ్రీమడాం ధ్రభాగనతము 

ర్క కన్ను లసంతోపాశ్రు థు లు, చన్నులవై ప బజివం బులకజూలము లెసలకొ 

సన్నతులును సన్నుత్రులును, నున్న తరుచిం "జేసి నిటలయుకాంజలీ యొ, 481 

ర్మ మూాష్రల నీ శిపతిరూపము, నాపోవక శ్రావి తాని హర్షోద్ధత యె 

వాపుచ్చి ముందమధుకా, లాపంబులః బొగడ నదితి baa 482 

సీ యై శ విశగంభ 'రాచ్యుత శ్రానణమంగళ నామ భేయ లోకస స్వరూ 

యాపన్న భక కృజన్నార్సివిఖండన దీనలో కాథార తీర్ణపాద 
విశద సవస్టితివలయకారణభూత సంత తానంద శళ్యద్విలాస 
యామీక్ర 'జేవాంబు ననుపవమలక్షియు వసుధయు దివముం ద్రివక్టములును 

శే, వై దికజ్ఞానయు_క్టియు వై కిజయము, నిన్ను € గొలువనినరులక్ నేజయం గలదె 
వినుతమందార గుణహట వేదసార ప్రగాతవత్సల పద్దాత, పరమపురుష, శిల 

ఆ, అసురవరులు సురల నదలించి బెదరించి, నాక మేలు చున్న నాంటనుండి 
కన్నకడుప్ర గాన కంటం గూరుకు రాదు, కడుపుంబొ క్కు వాన్ని 'కావవయ్య, 

వ, అనిన విని దరహాసితవదనుం డయి యా శి శ్రిత కామ భేను వైనయవ్చర మేశ్షరుం 
డి ట్లనియె, 485 

ఫ్, నీకోడం డును నీకుమారవరులుకా నీనాథుండు౯ నీవు సం 

న్లో కింపకా సతులుం బతుల్ మిగుల సమ్రోదింవ "రా తి ౦చరుల్ 

శోకింప౯ా భవదీయగ ర్భమునం జేజబోమూ _ర్సి జన్మించెదకా 
నాకు౯ా వేడుక వుట్టు నీసుతుండ నైన శ్రించి వో _ర్రింపగాన్, 436 

మ, బనిమికా చ దైత్యులం జంప రాదు 'వినయాపాయంభునం గాని సం 

చలనం బొందకు నేను నీనియతికికా సద్భ_క్టికిణా మెచ్చితి౯ 
బలివిచ్వేషియు నానిలింపగణముం బౌాలోమియు౯ మెచ్చ దై 
తు్యులరాజ్యంబు హరింతు నిం ద్రునికి నిత్తు౯ దుగిఖ మిం కీటికిన్ ॥ 487 

క, నీరమణుని నేవింప్రుము, నారూషను మాననించి నలినీగరా' 
గారంబు వచ్చి చొచ్చెద్కగారామునం చెంప వము కరుణ౯ నన్నున్, 488 

క, వలింతు డివము సురలను, బాలింతు మెహీం ద్రయువతి భాగ న్ట్త్రీలం 
దూలీంతు దాననుల న్ని ర్థూలింతు రిపు ప్రియాంగ ంగేములభూషణముల్ ॥ 489 

వ, అని యిట్లు భ_క్ట కజనవరతం తుం డగుపురాణపురుషుం 'డాన తిచ్చి తిరోహితుం 
డయ్యు నయ్యిదితియు. గృతక్ళత్య రై! మై సంతోషంబునం దనమనోవల్ల భం డగు 
కళపు నా శ్రయించినే సివించు చుండె నంత నొక్క_దినంబున, 490 

ఆ, ఘనసమాధిసుండి కళ పుం  డచ్యుతు, నంళ మాత్మ నొలయ నదితియందుం 
దనదువీర్య మధికతరము నేర్పెను గాలి, శిఖని చారువందుం చేర్చినట్లు. 491 

వ్య ఇట్లు కళ్యపచిరతరతపస్సంభృత వీర ప్రతిక్టితగర్భయ సురలతల్లి యుట్లంబున 
నుల్ల సీల్లుచే నురణై నంత, 4a 



శ 

అిస్ట్రమస్క౦థ ము ర్ల్ 

కే చలచల నై వీదవిద నై, గలలం బై కరుడు గట్టి గళనాళముతో. 
దల యేర్చడి గర్భం 3 ద్ర, నెల మస లం జీరచికా నెలకు నధిపా, 498 

క సెలంతకుం జూలై నెల రె న్నెల లై మటీ మూడు నాల్డునెల లై వరుస 
నెల లంత కంత శెక్కంగ నెలలును డగ్గణీన ససురనిర్హూలతకున్ , 494 

క, మహితతర మేసుమాలా, పిహి తాయుతచండభానుబింబ బ పృభతో 
విపితాంగంబులం గళ కిన గ ్రహిణగర్భమున శిశువు గడం నృపా 495 

క, తేనకడుపు నొకయిరవున, వనరుహుగ ర్భాండ భాండవనధిచయంబుల్ 

గొొనకొని జగములు నిడుకొన్సి తనుగతిం గడు నడంగి మడంగి తనరెలా చెడా. 

వ, అంత నక్కా_ంతాతిలకంబు శ్రమ కృమంబున, త్వం 

మ, నిలిపె౯ ఇప్పల బృందిమకొ విశదిమకా నే త్ర ంబులం జూచుశం 

బుల నాకాళిమ మేఖలం దృఢిము నెమ్తా మారగా బాండిమ 

న్బలిమిం జన్నుల శ్రా, నో తిపాలే గరిమన + న్మధ్యంబునక బృంహామ 

న్సలితాత్మ క లఘిమ మహావమహివమ మేనకా గ ర్భదుర్వార మై మ్, 498 

క పెట్టుదురు నుదుట భూతిని బొట్టిడుదురు మేన బట్టుయిట్టపుదోయిం 
బెట్టుదురు 'వేల్పులమ్మ్థకుం గట్టుదురు సురత పడంతిగర్భంబునకున్ , 499 

వ ఆశీ రు 

వ, ఇవ్విధంబున, 500 

తే, విశగర్నుండు దనగర్శవినవరమందుం బూంటపూంటకుం బూర్గుండై పాటకరింప 

వ్రేశం జూలాలితనమున వేల్పుంబెద్ద పాలంతి కంతట నీళ్లాడు ప్రొద్దు లయ్యె, 

వ, తదనంతరంబునం జతురాననుం డరుగుదెంచి యదితిగ కళ మవిభ్ర ముం 

డగునప్పర మేళ్యరు నుడేశించి యి ట్లని స్తుతియించె, “502 

సీ, త్రి భువనజయరూఢ జీవ త్రివిక్రమ పృథులాత్మ శిపివిష్ట పృశ్నిగర్భ 
క ప్రీ శత్రిణాభ తీవృష్ట జగరబుల లో శాద్యంతమధ్యుంబు లరయ నీవ 

బంగ మస్థ్రానరబననాదిన “హీత్రువు నీవ కాలంబ వై నిఖల మాత్త 
పల ధరియింతు లోనిజంతుల నెల్ల ప్రోతంబులోం గొని సుందరతను 

తే, ట్ నెల్ల సంభవభ్గవన వావ, దవ మునకుం బాసి దుర్దశ దిక్కు లేక 
రవార్థి నునింగెనసురల శెల్లం "చేల నాథార మగు చున్న జెప్ప వీవ 508 

క్ల, విచ్చేయ మదితిగర్భము, చెచ్చెర వెలువడి మహాత్మ చిరకాలంబుకా 
విచ్చలవిడి లే కమరుల్కు నుచ్చటవడి యున్న వారు ముద మందింపన్, _ 504 

రి వొమనమూర్య్యూవిర్భాఘట్టము ఏతా 

వ, అని యిట్లు కవమలసంభనుండు వినుతి నేయునయస్థివసరంబున, ర్05 

చు, రవి మథార్థవ్నామునం జరింప ల వాతా రాచం ద దృభద్ర ద స్టిక్ 

శవణద్యాద శినాండు శో నభిజిత్సంజ్ఞాతేలగ యున్ 

భుననాకీళడు శ్రమ శానుకగతిం టుణ్యవ్ర శోషేతకుకా 
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వ 
దివిజాధీశగరుమూతకుం బరమపాతి వ్ర త్యవిఖ్యాతకున్ 506 

వ, మజియు నడేవ్రండు శంఖచ క గదాకమలకలితచతుర్పుజుండును బిళంగవర్థ్య 

| ఏ వ క్ర ను నలిన నస్తుండును మకరకుండలమండితగండభాగుండును శ్రీవత్సవతుండు 
చక్షుందును నిరంతర శ్రీ విరాజితరోలంబకదం'బాలంబిత వనమాలికాపరిప్క_ 

తుండును మణికనకాంచిత కాం చీవలయాంగ దకీరీటహారనూపు రాలంకృతుండును 
గమనీయకంఠకో స్తుభాభరణుండును నిఖలజనమనోహరణుండును వై యవతరిం 
చిన సమయంబున, 507 

శా, చింతం బాసీరి యత తార్భ స్రసుమనస్పీద్ధోర గాధీశ్వురుల్ 

సంతో షించిరి సాధ్యచారణమునీళ బహ్మవిద్యాధరుల్ 
గాంతిం జెందిరి భానుచం ద్రములు రంగద్దీత వాద్యంబులక 
గంతుల్ చైచిరి మింటం గింప్రరుషులుకా గ ౦ధర్వులుం గిన్న రుల్, 508 

క, దిక్కులకావిరి వానెన్కు నెక్కు_వనిర్మలత నొందె నేడుపయోధుల్ 
నిక్క మెయి నిలిచె ధరణీయుం జుక్క_ల శ్ర వయును విప్రసుర నేవ్యము లై, 509 

క, ముంపుగొని విరులవానల్క జొంవంబులు గురియు సురలు సుమనోవుధువుల్ 
తుంపర "లెగయం బరాగపు, గొంపుల భూభాగ మతినిరూషిత మయన్, 510 

వ, తదనంతరంబ, dll 
ఆ, ఈమహానుభావుః డె ట్లింతేకాలంబు, నుదరమందు నిలిచి యుంజె ననుచు 

నడితి వెజంగువడియె నానందజయకశోబ్బ, ములను గళ ఫ్టపుండు మొగి నుతించె, 512 
వ అంత నవ్విభుండు సాయుధసాలంకారం బగుతనదివ్యరూపంబు నుజ్జగించి రూపాం 

తరం బంగీకరించి కపటవటునిచందంబున నుపనయనవయస్కు_ం డై నవామన 
బాలకుం డై దల్లిముంగటం గుమారసముచితాలాపంబు లాడుచుం గ డించు 
సమయంబున నదితియుం దనయవిలోకనవరిణామపారవళ ఫ్టింబున, 515 

ఆ, నన్ను. గన్నతం చ నాపాలిదైవమ్మ నాతహపలంబ నాకుమార 
నాదు చిన్నివడుగ నాకులదీవక, ఈ గదయ్య భాగ సిరాశి వగుచు, 514 

క అన్నా రమ్మని దగ్గల జన్ను లపాొలేటు వాలు సం న్లేషిణి యె 
చిన్నారిమొగము నివురుచుు గ న్నారం జూచె గన్నకడు వై యుంటన్, 515 

క, పురు డీబోటికి నిందిర పురు డంబిక గాక యొరులు పురుడే యనుచుకా 
బురుటాలికిం బదిడినముల, పురుడు చ్రవత్షించి రెలమిం బుణ్యపుగరితల్, $516 

వన, ఆంతే నబ్బాలునకు సంతసంబున మవార్దులు గళ వ ప్ర జావతిం బురస్కరించు కొని సముచితోపనయనకరకలాపంబులు జేయించిరి సవిత సావితి నువదే శించె బృహస్పతి యజ్ఞోపవీతంబును గత ఫ్ర్పుండు ముంజియుం గాటీ వనం బడి తియ ధరణి గృష్టాజినంబును దండంబు వనస్పతి యగనోముండును గగనా ధిష్టానదేవత ఛత్త్రంబును గమండలువు బ్రత్మాయు. సరస్వతి యక్షమాలికయు 



జ్ర క్లో 

క్ల 

అహనుస్క.౦ధము ర్? 

సృస్టలు గుళవవిత్రంబులు నిచ్చిరి చుణియును, ఫ్ 17 
ిగపాగ్రిక నిచ్చారు య'నేశుండు వాదునునకు నయ మనుచు౯ 
సాయాత్కరించి "జి స్ు, ఫిగునకు భవాని వూ ఫికు నేం చొ 518 
శే శ వూసమా, రాష్టం వై వకూ సమంత్ర రాజి జకువుదుం - 

త్ర ససున 'నలంబున్న న న్న జూ మున వటు "ప జేల్నెం గడయస్, 519 

క బగ కన EEC అామనముం రీ గను తే చుట అతా 

వ, బతు క గృతురుం డై ఇ వమా.మామాణనకుందడు. బేళాంచరసమాగడతు లగ్నుబ్బొ 

గ 

వ, 

హూణుఖం గొంగలి నవలో కంది యి ట్లనియె, స్టో 

నత్యురె విప్రులు “వేడ, నిత్తునె దాగలును వేడ్క ని నిస్ట్రాగములం 
గ్య? గ మారును సగాసక, Dd శౌజుంగున దానవీరుః దైర్యం పి వెప్టండా,. $21 

ఆనిన నఖిల బేశీయు లగుభూసురు లి ట్లనికి ర్22 

ము, కలరుకొ చాతలు నిత్తుకు౯ా ధనములుం గామ్యార్థముల్ నొంచు వి 

వ, 

క్ట 

గ 

వ, 

క్ల 

వ్, 

వులు నే లెంతురు గాని యీవిని బలిం బోలకా వ వదాన్యుందు శే 
డలగుం డై యునరించె నధ్వరళతం 'బాభార్టవానుజ్ఞ వ్ర 

బలి చేడం బడయంగ వచ్చు బ బవాంసంపల్లాభముల్ వామనా, రైక 

అని తెలియం జెప్పిన (బ్రా బాహూణులవచసంబు లాలకించి లోకంబులకుం బీతి వు 

ట్రేంపం బయనం బై లాభదపనంబులు హై “2 కొనుచుం దన్శిగదండుల వీడ్కొని శుభ 
er 

మువ్వ ర గంబునం గదలీ, 524 

వ &ీణదివిజవసి భ్క, రతాబి కవంద్రుం డగచు రాజీవాయుం 

క్షణమున బలియింటికి థికాగమనంబు నేనెం జేదతణిగముతోన్,. ర్25్ 

వారివారి సీరి యురమునం గల,వారి హరివాయుకొటకు దనుడు నడుగం జనియెం 

బరహితగతిముతియుతు లగుదొరలకు నడుగుటయు నొడలితొడవగుం బుడమిన్. 
స సవన వంచ 'పరుభర, ని రస్గావహకుం డగుటండేసి సెలిం జను చేక౯ా 
ఖమ్యనిట్ర సప సపహోూంపక, నురగ బి గ్రుంగె మ్రొగ్దె నుక కందు దుండున్. ర్ి? 

బటు సని చని, 528 

శర్హద యమదండతత, వర్మద నతికరినము _కివనితావేతో 
నుర ద నంబునివారిత, దులో ద్ న దం దరించెః ద్రోనళా వటుండున్ , 529 

దాటి తత్స) వాహాంబున ప  శ్రరతటంబుసందు. 580 

ఛా చండన్ఫూర్డి వటుండు గాంచె బవుథాజల్ఫన్ని శాటంబు ను 

ద్దండావూతేమునీభ ర్థిబిభ ర్రదమృ తాంధస్సిద్ధకూటంబు "వే 

దం'డాళ గ ధ్ గ్రైజినీక వాటము మహోద రజన్థామేస సం'ఛన్న మా 

_ర్హందస్యందనఘో *టముకొ బనినుఖాంత' ర్వేదికా వాటముస్, 581 

వ, కని దానవేంద్రునివాయమేథవాటి దజీయం జొచ్చునయ్యవసరంబున, _ 502 



ర్ి శ్రీను దాం ధగ్రభాగవతము 

శా, శంభుండో పహారియో వయోజభవుండో చండాంశుడో వహ్ని యో 

దంభాకారత వచ్చాం గాక ధరణి౯ థార్రీ సురుం 'జెవ్యీ 

శుంభ దో్యోతను. డీమనోజ్ఞ తనుం డంచుక విస , యభాగంతు లై "లె 

సంభాషించిరి బ బ్రవావారి గని తత్సభ్యుల్ రహస్యంబు గన్, 

క, గుజగుజలు వోవువారున్కు గజిబిజి బడువారుం జాలం గలక లపడుచుకా 

గజిబిజి మెరి సభాస్థలి, ప్రజ లెల్లను బొట్టివడుగుం 'బొపనిరాకన్ , 584 

వ, ఆసమయంబున బలిసీభామరడపంబు? దజియం. జొచ్చి, ర్తిల 

నీ, చవ్చులుగాం జెన్టలకు సామగానంబులు సదువులుద్దాతల్లచదును వినుచు 
మంత్ర తం, తార్గసంబంభ భావములు దీరా నెడివోరలతో డం ౫నాడికొనుచు 

హోనుకుండరబులం దున్నచద్రే, తాగ్నుల వెలింగంచుయ్లాజక్షవితతిం గనుచు 

దము లై బవాంవిథాధ్యరవిభానంబులు నె వ్పిడుసభ్చ్యులం  జేరంజనుచు 

తే, బెట్టు గోరెడు “వేడుక వట్టుపజుచు, నదితిపుట్టువు లచ్చికి నాటపట్టు 
_ గోరి చరియించె సభలోనం గొంతదడవు, పుట్టు వెన్నండు నెబుగ నిపొట్టివడుగు, 

వ, మణీయును, ర్ి? 

క, వెజచుచువంగుచు చ్రాలుచు,నటీముణి గుబుకులకుంజను చు హారిహరియను చు౯ 

మబుగుచు నులుకుచు దిజదిజం గుజుమట్టపుంబొట్టివడుగు గొంత నటించెన్. 

క, కొందజతోం జర్చించునుు గొందజతో జటలు నె నవ్వు గోష్టిం జేయుం 

నొందజతోం దర్కి౦చున్తు గొందజతో ముచ్చటాడుం నొందు నవ్వున్ ._ 589 

వ, మజియు ననేకవిభంబుల నందజుకు నన్నీ రూపు లె వినోదించుచు, 540 

క, వెడవెడ నడకలు నడచుచు, నెడనెడ నడు గిడంగ నడరి యిల దిగంబడంలగా 

బుడిబుడి నొడువులు నొడునుచుంజిడిముడి తడంబడంగ వడుగు నేరెకా రాజున్, 

వ ఇట్లు డద్దజి మాయాభిక్రుకుండు రమోవల్ల భం జూచి యి ట్లనియ. ర42 
మ, ఇతంజే దానవచ క్రవర్హి ర్తి సురలోకేం ద్రాగ్ని కాలాదిది 

క్పతిగ రాషపనయ ప్రవ ర్తి గతలోభస్ఫూ ర్థి నానామఖ 
వృతదానేప్రవణానున క్ర రి సుమనోరామామనో భీదనో 

ద్ధతచం, ద్రాతపకీ_ర్తి సత్యకరుణాధర్లోల్లసన్తూ క్రీ టీ దాన్, 548 

వ, తని కృష వి ్రాతతస యుతం బనగుదతీణవా స్పంబు. సాంచి యి ట్లనియె, 544 

jG, స్తీ ఏ జగత త్రయీ భువనశాసనక_్హకు హోసమా శ్ వి 

ధస్త స్పనిలింపభ ర్ల రకు నుదారపదవష్టివవా ర్త రకుకా మునీం 

ద దృ స్తుతమంగ భా ధ్గరవిథానవివా' ర్త రకు నిర్భరిగళ 

స్భోస్త స్తసువర్ణ సూత్ర, పరివార్తకు దానవలోకభ' ర్త గకున్, ర్శ్వీర్ 

వ, అని దీవించి కరచేరణాద స్రవయవంబులు భరించినవేదరొశియుంబోలె ముం 

దట నకుటిలుండును జటిలుండును సదండచ ను ండును గ తలంబితభిమూపా తుం 

_ _ర్కితి-- 



అస్ట్రమస్క.౦0ధథము 59 

డును గరకలితజలకనుండలుండును మనోవారవదనచం ద మండలుండును మా 

యావాదననటుండును నగువటువుం గని దినకరకిరణవీహితంబు లైన టే పహూంబుల 

చందంబున దిరోహితు లె భృగువులు గనార్చున్న యడల లెచి నేమం-బడిగి 

తియ్యునిమాటల నాదరించిరి బలియును నమస్కరించి తనగద్దియ నునిచి 

'పాదంబులు దుడిచి తనప్రాణవల్లభ వసీండిగిండి నుదకంబులు వేయ వడుగుంగొ 

మరునిచరణంబులు గడిగి తడి యొ త్తి తత్సముయంబున, 546 

ఆ. వటునిపాదకౌచవారి శిరంబునం బభమభద, మనుచు బలి వహించే 

నేజలము గిరీశం డిందుజూటుండు చేవ, చేవుం డుద్వహించె భృతి శిరమున, 

వ, మజియు నయ్యజమానుం డభా్యాగతున కిట్లనియె, రశ 

* మ, వడుగా మయొవ్వరివాండ 'వెవ్వండవు సంవాసస్థలం బెయ్య ది 

యొ్యొడకుకా నీ వరుచెంచుటకా సఫల మయ్యొ౯ వంశముక జన్మముం 

గడు ధన్యాత్తుండ నెతి నీనుఖము యోగ 
రం బయ్యు నాఫోరికల్ 

/ గడతేజి౯ా సువుతంబు లయ శిఖులుం గల్యాణ మిక్కా_.లమునన్ , 549 

మ, వరచేలంబులొ మాడలో ఫలములో వన్భింబులో గోవులో 

పహారులో రత్నములలో రథంబులొ విమృష్టాన్నంబులో కన్యలో 

కరులో కాంచనమో నిశేతనములో గ్రామంబులో భూములో 

ధరణీఖండమొ కాక యే మడిగాదో థా త్రీ సురేంద్రో రక్తమా, ర్50 

వ, అని థర్తయు_క్తంబుగాం బలికిన వైరోచనివచనంబులు విని సంతోషించి యా 

శ్యరుం డి ట్లనియె, కర1 

£ సీ, ఇది నాకు నెల వని యేరిలిం బలుకుదు నొకచో టనక యెందు నుండ నేర్తు 

'నెవ్వనివాండ నం చే మని పలుకుదు నాయంతవాండనై నడవ నే ర్త 

నీనడవడి యని యెట్లు వక్కాణింతుం బూని ముప్పోకలం బోవ 'నేర్షు 

నదినే రు నిది నేర్తు నని యేల చెప్పంగ నేరువు లన్నియు నేన నేర్తు 

ఆ, నొరులు గారు నాకు నొరులకు నే నాదు, నొంటివాండం జుట్ట మొకండు రేడు 

సిరియుం దొల్లి గలదు చెప్పెద నాబంకిి సుజనులందుం దజచు సొచ్చియుందు, 

వ, ఆది య ట్లుండ నిమ్ము, ర్క్తి 

సీ, జననాథ నీమాట సత్యంబు సత్కీ_ర్హిదంబుం గులార్ష్హంబు ధర్మ యుతముం 

గరుణానువ రులు ఘనత _త్వ్వమూ రులు గాని మోకులమందుం గలుగ రొరులు 

రణభీరువులు వితరణభీరువులు "లేరు వ్ర త్య లధ్ధులు ప బ్బికొనిన 

దాన కౌండిమమున దనుపుదు రథికు లై మోతొత లందటు మేటిముగలు 

ఆ, మోకులంబునందు మెజియు. బ్రిక్లాదుండు, వింటిచం దృుమాడ్కి_ మువిరుచులం 

బ్రథికేకీ ర్తికోడ భవదీయవంశంబు, నీరరాశిభంగి నెగడు చుండు, ర్ర4 

వుల ల్లి వామూండవతాత హిరణార్థితుండు నిశ్వజయంబు చేసి గదాయుధుండై. 
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క్ 

శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

ఇూతలంబున6 చ తివీరులం గానక సంచరింప విమష్ణుండు వరావారూపంబున నతని 

జఅజఅవుయించెం దదా శత యగుహిరణ్యక శిపుం డది విని హారిపరా క్రమంబునకు 

నాళ్చర్యంబు నొంది తనజయంబును బలంబునుం బరిహాసించి ల్ ద్దన నుద్దవిడి 

నద్దనుజమస్టనుమందిరంబునకుం జనియె నప్పుడు. ర్ర్ల్ 

శచూలాయుధపహాస్తుం డై, 'కాలాకృతి వచ్చుదనుజుం గని విస్గుంశుం 

గాలజ్జ్ఞత మాయాగుణ, శీలత ని బ్లని తలంచెం జి త్తములోనన్, రర్6ి 

నను, ఎదురై పోర జయింవ కా దితనిం గా జెంచేనినిం బోవ ఖీ 

వ, 

క్ 

మ్ 

కం 

ర 

క 

ళీ ఆ, 

వం 

వా 

వం 

ఇదు డై చ్రాణుల( వోలు మృతుష్థవు క్రియం చై. వచ్చు నంచుం గ్ా 

నుదుం డప్టాముండు నూత్తరూపమున నావేశించి నిళ్ళ్యాసరం 
డదిశ౯ా దైత్యుహృదంత రాళమునం బత్యతక్రియాఖీరుం డై. రఫ్? 
ఆంత నగ్ధాత్భవల్ల భండు వై ప్లవాలయంబు సొచ్చి వెదకి హరిం గానక కోపంబు 

థై MC షం 

ఫమూనక మిన్ను మన్ను నన్నేషించి తి ఏవంబున నరసి దిశలం బరికించి భూవివరం 

జులు వీక్రీంచి సముద' ౦బులు వెదకి పురంబులు శోధించి వనంబులు విమర్శించి 
ఊపాళతాళంబు పరీహీంచి జగంబున నదృష్టృళ తుం డె మారణంబు సౌలించి తన 

Jeo Wy 0 అ 
లో ని ట్లనియె, ర్ర్రి 

కగవాయడు మడియ నోఫ్రున్కు చెగంజేనిని నెదురుపడంయె చేవాధరులకుం ' 
జెగినయెడం బగజమిాందను్తు బగ గొన దగదనుచు నుడిగ శ్రాభవళశక్రిన్ , 

ఆతండు మా ప్ర వితామవాుుం డతనిగుణంబు లనేకంబులు గల వవి యట్లుండనిము. 

ఆతురభూసురగతిం బురు వాూూూతాదులు దన్ను వేడ నొగిం గొం డనుచుకా 
తుదాతం డియిచ్చె 'నాయున్హు నేతనాత్రుండ వె నీవు నీలోకమునన్, 561 

Uy త 
వకితివి మూండుజగములుం దోలితి వింద్రాదిసురులః దొొల్లిటివారిం 

ఇవోలితివి దానగుణముల్క సోలితివి పిశాచ రాశతుసుల రక్ష్స్ంపన్, 562 

-ఠాజ్యంబు గలిగా నేని బూజుర్టలకును యాచకులకు భూమిసురులకు౯ 
ఇనాజ్యముగ బ్ర దుకండేనిం, దార్టిజర్ధింబులు వానిజన్మ ధన గేవాంబుల్, 564 

యుంన్నెన్నుదురు వదాన్యుల్క నెన్నెడుచో నిన్ను. ద్రిభువనేళుం డనుచుకా 
ఇన్ని దినంబులనుండియు, నెన్నండు నినుం చెట్టు మనుచు నీం డ్రము చేయన్, 565 

౭ంటివాయడ నాకు నొకటి రెండడుగుల, మేర యిము సొము మేర యొల్ల 
ఆశి ఆశి 

గోర్కి దీర హ్మకూశటి ముక్షైద, చానకుతుక సాంద్ర దానవేం ద్ర '- 566 

ఆనినం బరమయాచకునకుం ద్రైదాత యి ట్లనియె, 567 

ఊన్నమాట లెల్ల నొప్వును విప్తుండ, సత్యగ తులు వృద్ధసమ్థతంబు 

లఅయపాుగం దలంచి కొంచె మడిగితి వోశెల్ల, డాత పెంపు సొంపుం దలంయవల దె, 

అని మటియుం నిట్లనియె, 569 
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మ, వసుథాఖండము వేడితో జగములకొ వాంఛించితో వాజులక్షొ 

వెస నూహించితొ కోరతో యువతులకా వీథీంచి కాంకీంచితో 
వసిబాలుండవు చేర వీ వడుగ నీభాగ ర్థింబు లీపాటి గా 
కసురేంద్రుండు పద త్రయం బడుగ నీయల్పంబు నీ నేర్చునే. ర్70 

వ, అనిన ముొగంబునం డెబునగవు మొలక లొ త్లగృహమేధికి మేథావి యిట్లనియె, 

/మ, గొడ్తుగో జన్ని దచగా కముండలువొ నాకుకా ముంజియో దండమో 

వడు “గ ఇక్కడ భూము లెక్కుడ కరుల్ వామాతు లళ్యంబు "లె 

క్క_డ నితో న్లిచితేకర్మ్య మెక్కడ మదాకాంవమానుతం చై నమూం 

డడుగుల్ మేరయ "తోవ కిచ్చు టది బ్రహ్ధాండంబు నాపాలికిన్, ర్72 

వ, అదియునుం గాక, ' 578 

క వ్యాప్తం బొందక వగవక, పాష వం బగులేళ మెనం బదివే లనుచుం 

దృ_్పం జెందనిమనుజుండు, స ఛె్తుమ్యీ నుల నయినం జక్కంంబడు నే, 574 

గా, ఉశాపాశథము దాం గడు౯ నిడుపు "బే దంతంబు రావేం ద్ర చా 

రాశి ప్రావృతే మేదిసీవలయసా మ్రూజ్యంబు నేకాడియుం 

గానీం బొందిరి గాక వె వై న్యగయభూశాంకాదులు న్నర్గకా 

మాళం బాయంగ నేర్చిలే మును నిజాశాంతంబులం జొచినే, ర్75 

సీ సంతుష స్సు డీమాడుజగములం బూజ్యుండు' సంతోషి, కప్పుడు జరుగు సుఖము 

సంతోషి గాకుంట సంసారెహీతువు సంతసంబున ము_క్రిసతియు దొరకు 

బూంటపవూంటకు జగంబుల యదృచ్చాలాభతుప్టిని చేజంబు దోన వెరుంగనం 

బరితోవహీనతం బ్రభ నెడి పోవును జలథార ననలంబు సమయునట్లు 
ఆ, నీవు రాజ వనుచు స నిఖలంబు నడుగుట్క దగవుగాదు నాకుం దగినకొలంది 

యేను వేడికొనినయీవద శ్రే యమును, జాల దనక యిమ్ము 'చాలుం జాలు, 576 

వ, ఆని యిట్లు వలుకు చున్న. ఖర్వునకు నురిదానంబు నేయం దలంచి కరకలిత 

సలీలక లశుం ఇ డై నయవిగ్షతరణముఖరునిం గని నిజవిచారయు _కృదనుజరాజ్యచక్రు కుం. 

డగుళు శం డి ట్లనియె, ర్ 

సీ, దనుజేంప్ర ద యీతండు ధరణీసురుడు గాకు దేవకారర్ణింబు సాధించుకొొలుకు 

వారి విష్ణో వ్షంం డవక్షయుం డదితిగర్భంబునం గళ్యప పసూనుం డై కలిగె నకట 
యెబుంగ కీతనికోర్కి_ నిచ్చెద నంటిని డై త్యసంతతి కువ ద్రవము వచ్చు 
నీలత్షేం చేజంబు నెలవు నె నైశ్వర్యుంబు వ వంచించి యిచ్చుం చ చా వాసనునకు 

. మొనసి జగము లెల్ల మూండుపాదంబుల్ల నఖలకాయుం డగుచు నా శ్రమించు 

-. సర్వధనము విష్ణు సంసర్జనము నే సెస్కీ బడుగువగిది నెట్లు ద్రైదికె దివ "678 

ర్మ ఒక్క_వదంబున భూమియు, నొక్కటం ద్రిదివంబుం దొ ద్ యున్నతమూ రీ రకా 

దిక్కులు గగనము దా నై వెక్కనమై యున్న సాదు వెడలెదు వెప్పదూ, 
Bem 40 
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సీ 

శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

ఇచ్చెద నని పల్కి. యీకున్న నరకంబు దద్రోవ నీవును సమర్గుడవు గావ 
'యేడానమున నాళ మేతెంచు నదియును చ దానంబుగా దం తత్త (విదులు 
దానంబు యజ్ఞంబుం దపము గర్మంబును చా వి_త్తవంతుం డై తలప వవలయుం 
దనయింటం Re లసర్వధనమును నె నె దుభా౫ ములుగా విభజించి చీ శామమునకు 

. నర్భ మునకు ధర్మ యళముల కా శీ, త బృందములకు సమత బెట్టునట్టి 
వురుషు c డిందు నందు. బూక్టుం లై మోదించుం దన్ను మానిచేంత ఓ దగవు గాదు, 

అదయునుం గాక యయా యర్ధంబునందు బవాుభంగి బవ ఎ్రచగీ తార్థంబు గల 

వొక్కటి సావథానుండ వై యాశరి ర్లింపుము, 581 

అంగీకరించిన నఖిలంబుం బోనుచో నన్ఫతంబు గాదు లే దనిన నధివ 

యాత తృవృవ్షముమూల మనృతంబు నిశ్చయ మన్నతమూలముగట్ద ల నాత్మ నెడదు 

పుష్ప్పఫలము లాత త భూజంబునకు నత్య మామ్రాను బ్రదుకమి నీదియుం 'జెడును 
పఫలపువృములు శక పస నెడి వ తంబు మవాలంబుకో శ వృద్ధి బొందు గాదె 

చేటు గొఅంతయు లమీమయుం జెంద కుండ 

_ నిచ్చుపురుచుండు చెడ కుండు నిద్షచరిత 

కాక యంచితసత్య్వసంగ తి నటంచో 

. నిజధనం బర్ధి కిచ్చిన నీకు "లేదు, 6582 

ముం 

వ, 

సీ, 

తే, 

. సర్వమయినచోట సర్వభనంబులు, నడుగ లే దటంచు నన్ఫత మాడు 
చఇన(టిపంద నేమి నె సప్పం (బ్రా బాణముతోడి శవము వాండు వానిజన్మ మేల, శ్రికి 

నుజీయు నిం దొక్క_విశేషంబు గలదు నివరించెద, కర 

వారిజాతులందు వై వాహికములందుం శ్రూణని _శతృమానభంగమందు 
జకితగోకులా గ జన రత్షణమందు, బొంక వచ్చు నఘము వొందం డధిప, రిక్ 

కులముకా శాజ్యముం చేజముక నిలువు మికుబ్దుండు విశ్వంభరుం 
డలంతిం 'బోండు త్రివిక్రమస్ఫురణవాంః దై నిండు బహ్టోాండముం 
గలంజే మాన్చ నొకండు నాపలుకు లాకర్షి. ర్లింవు కర్ణ యులే౯ా 
వల దీదానము గీనముం బనుపషుమూ వర్ణి ౯ వదాన్యో త్త తమా, 586 

అని యిట్లు ' పాతంబు వలుకు చున్నకులాచార్యునకు తణవూ త;నీమాలితలో 
చనుం డయి యశస్వి యు ట్రనియె, 587 

నిజ మాన తిచ్చితి నీవు మహాత్మక మహిని గృవాస్థధర్మంబు నిదియ 
యస్ధంబుం గామంబు యశమును వృ త్తియు నెయ్యది పై ప్రార్ధింప నిత్తు ననియు 
నర్ధలగోభంబున నర్థి బొమ్మను కెట్లు పలికి లే దనుకంబహోవ మద్ద 
యేట్టిదుష మ్కర్తుని నే భరించెదం గాని సత్య్వహీనుని మోవ జాల ననుచు 

బలుక'ే తొ బ్లో భూదేవి బవాతో డ్య, సమరమున నుండి తిరుగక చచ్చుకంచెం 
బలికి బొంకక న నిజమునం బరయగసకంచు, మానధనులకు భద్ర ంబు నుజేయాం గలదె, 
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క, థాత్రిని హలికునకును సు, కే త్రము బీజములు నొకటం జేకుణుభంగిం 
. జిత్రముగ దాత కీనియుం బా (తము సమకూరునట్టి భాగ్యము గలదే, 569 

“స్యా కే “రాజులు 'రాజ్యముల్ గలుగచే గరోగన్న తిం బొంద "దే 

వారేరి సిరి మూట గట్టికొని పోవం జాలిరే భూమివై 
బే రైనం గలబే కిది ప్రముఖులుం ్రీ వీ తిక యరకకాములై 
యితే కోర్క్యులు వాగలకా మజచీలే యిక్కాలముక౯్ “భార వా, 590 

క, ఉడుగని క్రతువుల వ్రతములం బొడగనం జననట్టిపాడవు పొడవునం గులు మై 
యడిగెడి నంట ననుబోంటికి నిడ రాదె మహానుభావ యిష్టాగ్థంబుల్ , 591 

శా. ఆపక శ్రీసతికొష ప్వువై 6 దనువువై నంనో _తృరీయరెై య 

చాదాబ్దంములై వైం గపోలతటివైం. బాలిండ్లవై నూత్నమ 

'రార్టిదం 'జెందుకరంబు లిం దగుట మిం డై నాకరం బుంట మేల్ 

గాదే రాజ్యము గీజర్ధిముకా సతతమే కాయంబు నాపాయమే, 592 

మ నిరయం బైన నిబంధ మైన ధరణీనిర్దూలనం బైన దు 
ర్మరణం చైనం గులాంత మైన నిజముక్ రా నిమ్ము కానిము పో 

వారుం డైన౯ా వారి యైన నీరజభవుం డభ్యాగతుం డైన నాం 
దిరుగళా చేరదు నాదుజివ్యా వినుమా ధీవర్య. చే యేటికిన్, 598 

ఆ, నొడివినంతవట్టు నుసలక యిచ్చుచో, నేల కట్టు విష్ణుం డేకిమాట 

గళ్లునేనిం దాన కరుణించి విడుచున్సు విడువ కుండ నిమ్ము విమలచరిత, 594 

క. మేరువు దల క్రిం దైనన్కు బారావారంబు లింకం బాటేన లోలో . 

ఛారుణి రజ మ పోయిన, దారాధము బద్ధ మై మెనం దప్పక యిత్తున్ 4 ర95 

వమ త్తకోకిలము. ఎన్నండుం బరు వేడం బోం డంట యేకలుం డంట కన్న వా 

రన్నదమ్ములు నై నైన లే రంట యన్నివిద్యలమాలగో 
. పి న్నెతేంగిన ప్రో సోడ గు జలు చతు లొగ్రి వసీంప నీ 

చిన్ని పావనిం వో వి ఫుచ్చీలం జిల్ల మొల్లదు స స_త్తమా, 596 

వ, అని యిట్లు "సష్యవదవీవమాణతత్పరుందును వితరణకుతూహలసత్వరుండును 

విమలయశసు స్కుుండును దృథమనస్కు_ండును నియతసత్యసంధుండును నర్థిజనక 

మలబంధుండును నైనబలీం జూచి తు తు ండు నోపించి మదీయశాసనం బతి క్ర మిం 

చితివి గావున థీఘు) కాలంబునం బద శ్రాస్టుండచు గమ్మని శాపం బిచ్చా బలియును 

గురుశాపక పం డయ్యు నన్ఫతమాగ్తంబున కళ్ళి కభిముఖుండు గాకుండె నప్పుడు, 

ఆ, బ్రదుక వచ్చుం గాక బహాుబంధనము లైన, వచ్చుంగాక లేమి వచ్చుం గాక 

జీవధనము లైన జెడుం గాక పడుం గాక, మూట? దిరుగ లేరు మానధనులు, 

వ, అయ్యావస సరంబున, 599 

ఆ, దనుజలోకనాథుదయిత వింధ్యావళి, రాజవదన నుదమరాఫ గమన 
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నటునికాళ్లు గడుగ వరహేమఘటమున, జలను దెప్పై ళర్త సన్న యెతటిణి, 
వ, అయ్యవసరంబునం గవటవటునకు నద్ధానవేం దుండి ట్లనియె, 601 
క్ట రవూ మాణవకో రత్తమ్మ లెవా నీవాంఛితంబు లే దన కిత్తుం 

'దెన్లూ యడుగుల నిటు రా, నిమూ కడుగంగ వలయు నేటికి? దడయన్, 602 
వ, అనిన విని, 603 

మ్, బలిదై కేం దృకరద్గయీాక్ళతజల వ్ర యోళనవ్యా _ఫ్టీకి౯ా 
జలజూతాక్షుండు సాంచె యోగిసుమనస్సం, ప్రార్థిత శ్రీదముం 
గ లితాన్న మృ్రరమా లలాటవద వీకస్తూరికాళాద ముక 
నలినొమోదము రత్న నూప్రరితనానావేదముం' 'బొదమున్, 604 

క, సురలోకసముద్లరణము, నిరత, క్రీకరణ మఖిలనిగమాంతాలం 
కరణము భవసంవారణము, వారిచరణము నీటం గడి నసురో త్తముూడున్, 

"వ ఇట్లు ధరణీసురదకీణచరణ డ్రభాళనంబు నేనీ వామపాదంబు గడిగి తత్వావన 
జలంబు శిరంబునం జల్లుకొని వార్చి 'దేళశాలాదివరిగణనంబు కేసీ, 606 
శ జో 

అయ అ ణా విప్తాయ ప్రకటవ తాయ భవే విప్ణున్యరూ పాయ చే 
ద, ప్రామాణ్యవిదే తి పాదధరణిం దాసాక్టమి 'యంచుం గయా లో UU DOR టీప్రు)ం రై దను జేశ్యరుండు వడుగుం జే సాంచి పూజించి బ , టో హ్వప్తీత ముని దార నోనె భువనం 'బాళ్ళ్చర్యముం బొందంగన్, 607 

ఆ, నీరథారం బడలోనీక యడ్డంబుగాం గలళరం ధ్ర మొంంగాను చెలిసీ 
వారియుం గావ్యునేత్ర మటం గుకాగంబున, నడుజ నేక నేక్రుం డయ్యె నతండు, 

వ, అంత, 
610 

మ, అమరారాతికరాతతో జ తవవి, తాంభ కరే ణికిం 
గమలాథీళ్యరుం డ్ొడె ఖండితది వాకస్సా స్వమిజిన్మ _స్తముం 
గమలాకర్ష ణసువ్రళ_ సము రమాకాంతాకుచోపా _స్ట్రము౯ొ 
విమల శ్రీకుచశాతచూచుకతటీవిన్య _స్తముకా వా స్పమున్, 611 

క, మునిజననియమాథారను, జని తాసురయువతినే త్ర జలకణథారకా 
దను జేంద్ర నిరాథారను వనజాతుడు నగొనియె బలివివర్ణి తథారన్, 612 

ఆ, కమలనాభు నెజ్ంగి కాలంబు దేశంబు, నెటీంగి శం క్రుమాట "లెజీంగ్ నాక [గలCడె, ' 
మిణింగి' పాత్రమనుచు నిచ్చెదానము బలిమహీ వదాన్యుం డొరుండు మజియుం 

క, బలి నేసినడానమునకు నలినాక్షుండు నిఖలభూతనాయకుం డణగుటం 
గలకల మని దళదిక్కుల్పు బళిబళి యని పొగడి భూతపంచక మనమూ, 1% 

క, టీతిదాన మిచ్చునతండున్తు నతికాంత్నం బరి గ హించునతండును దురిత 
చుష్టతు లై శతవత్సరములు, శతమఖలోకమునం గ్రీడ సలుప్రుటు ెలమిన్, 
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వ, అట్లు గావున నేదానంబును భూదానంబునకు సదృశ ంబు గానేరదు గావున 

వసుంధరాదానం బిచ్చితి వుభయలోకంబులం, గీ రిసుకృతంబులు వడయు మని 

పలికి యవాయానటుం డిట్లనియె, 616 

క, కది యేమి వేడి తని నీ మది వగవక థార వోయుమా సత్యము పెం 

పాదవంగం గోరిన యర్థం, బది యిచ్చుట ముజ్జగంబు లిచ్చుట మాకున్, 61/ 

వ, అని పలికినవటునిపలుకులకు హర్ష నిర్భర చేతస్కు-ంధై వైరోచనుండు. 618 

ఆ. పుట్టి నేర్చకొనెనొ పుట్టక నేర్చెనో, చిట్టిబుద్ధు లిట్టిపొట్టివడుగు / 

బొట్ట నున్న వెల్ల బూమెలు నని నన్వి, యెలమి ధరణిదాన మిచ్చె నపుడు, 610 

అధి వామనమూర్తి ' విశ్వరూపము నొంది విజృంకించుట థితా 

ఆ, | గృవామునీం ద సిద్దగంధర్వకిన్నర, యశుపతీ చేవతాహిపతులు 

వాగడి రతనిపెంపుం బుష్పవర్షంబులుు గురినె 'దేవతూర్యకోటి మొరనె, 620 

వ, ఇట్లు థారాపరిగృ హంబు నేసి, 621 

“ ఫా, బ్రింతిం లై వటుం డింత యొ మణియు దానిం తే నభోవీథిపై 

నం తై తోయదమండలాగ్రమున కల్లంలే ప్రభారాశిపై 

నం తై చంద్రుని కంతయై ధ్యూవునివై నం త మవార్యాటిపై 

నం లై సత్యపదోన్నతుం డగుచు బ్ర ప్లోం డాంతసంవర్ధి యె, 622 

మ, రవిబింబం బుపమింపం బౌత్ర మగు ఛత్రం చై శిరోరత్న మె 

శ్రవణాలంకృతి యై గళాభరణ మై సావర్థ్య కేయూర మై 

ఛవిమత్క_ంకణమెకటిస్లలి నుదంచద్దంట య నూపుర న న పిల = 
_ ప్రవరంబై పదవీఠ మైవటుండు దా బ్రహ్మోండముక్ నిండుచోన్, 628. 

వ ఇట్లు విష్షుండు గుణ త్ యాత్మ కం బగువిశ్వరూపంబు ధరియించి భువియును 

నభంబును డివంబును దిళలును దిశౌఛి ద్రంబులును సము ద్ర ంబులును జలద 

ఖలభూూతనివవాంబులుం దాన యై 'యేకీభవించి క్రమక్రమంబున భూలోకంబు 

నకుం బొడ వై భువర్లోకంబు నతి కృమించి సువర్గోకంబును దలకడచి మహా 

ర్లోకంబు దాటి జనోలోకంబునకు మిందై తపంబునకు నుచ్చ్యితుం డై సత్యలో 

కంబుకంకు నాన్నత్యంబు వహించి యెడ లిజిములు సందులు రంధ్రంబులు 

కుండ నిండి మహాదెహమహితుం డై చరణతలంబున రసాతలంబును 'బాొదంబుల 

మహియును జంఘల మహీ ధ్రంబులును జానువులం బత త్రి సముదయంబులును 

నూరువుల నింద, నేనమరుద్దణంబులును 'వాసస్థ ఎలంబున సంధస్థ్యయు గువ్య్యాంబు 

నం బ్ర, జాపతులును జఘునంబున దనుజులును నాభిని నభంబును నుదరంబున నుద 

ధిస ప్తకంబును నురంబున. డారకానికరంబును హృదయంబున 'ఛర్మంబును 

నురోజంబుల బుతసత్యంబులును మనంబునం జం ద్రుండును వత్షంబునం గమల 

హస్త యగులత్మయుం గంకఠంబున సామాదిసవు _స్తవేదంబులును భుబంబులః 
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బురందశాదిబేవతలును గక్లంబుల దిశలును శిరంబున నాకంబును శిరోజంబుల 
మేఘంబులును నాసాపుటంబున వాయువును నయనంబుల సూర్యుండును వద 
నంబున వహ్నియు వాణి నఖిలచ్భందసృముదయంబును రసనను 'జలేశుండును 

భూ/)యుగళంబున విధినిపేధంబులును జెప్పల నహోశరా త్ర ంబులును లలాటం 
బునం గోవంబును నధరంబున లోభంబును స్పర్శంబునం గామంబును "రతీంబున 
జలంబును బృష్ట్రంబున నధర్భృంబును గ్ర మణంబుల యజ్ఞంబులును ఛాయల మృ 
త్యువును నగవున ననేకమాయావి శేవంబులును రోమంబుల నోషధులును నాడీ 

వ్ర చేశంబుల నదులును నఖంబుల శిలలును బుద్ధి నజుండును (బ్రాణంబుల చేవ 
ర్టిగణంబులును గా శ్, ౦బున జంగ మస్థావర జంతుసంఘంబులును గలవాంతై. జల 
ధరనినదశంఖ ఇార్జసుదర్శనగ దాదండ ఖధా క్షయ బాణతూ ణీ రవిభా 9 జతుండును 

(ఆ 

మకరకుండల కిరీట కేయూరహోర కటకకంకణ కా స్తుభమణి మేఖలాంబరవనమాలి 
కావిరాజితుండును సునందనందజయవిజయ వ్ర ముఖపరిచరవాహినీనందోవావరి 

వృతుండును నమేయ తేబోవి రాజితుండును నై బి ప్లోండంబు దన మేనికప్పు 
తెజుంగున నుండ విజృంభించి. 624 

మ, ఒకపాదంబున భూమిం గప్పి దివి వే తొంటకా నిరోధించి యొం 
డొకటక్ మోందిజగంబు లెల్లం దొడి యొం డొంటి౯ా విలంఘించి వ 
ట్రక బ,హాండకటావాముం బగిలి వేండ ౦ చె పరుల్ గాన రా ఈ (U3 J ec కొకం డై వాగ్ట్రృగ లభ్యుం జై హరి విభుం డొప్పాం విశ్య్వాకృతిన్ ం 6205 

ఆ, ఒక పదంబు కి ౦ద నుర్వి వద ము నంటి కొన్న పంకలవము ఫొమరుం చాల్చె 
నొకటి మోదం దమి కొదింగినలేంటి నా వెలనె మిన్ను నృప త్రివికమమున, జారీ 

ఆ వ, తత్సమయంబున, 
627 

న ఆ, జగము లెల్ల దాంటి చనిన త్రివికృము, చరణనఖరచం ద్ర చం ది కలను అ బొనుంగుపడియె సత్యమున బ్ర హాతేజంబు, దివసకరునిరుచుల డివియవో"తె, 628 
సీ భవబంధములం బాసి బ్ర హూలోకంబునం గాంపురంబులు నేయుఘనులు రాజు 

_ లామరిచ్యాదులు నాసనందాదులు నాదివ్య యోగీం దు లచట నెపుడు 
మూ ర్రిమంతంబువై మ్రూయువు రాణత ర్మా_మ్నా యనియ మేతిహాసధర 
సంహిళతాదులు గురుజ్జానాగ్ని నిర్భగ్గకరు లై మజీయును గ లుగునట్టి 

ఆ, వార లెల్లం జొచ్చి వచ్చి సర్యాధిపు, నంమ్రే జూచి యొ క్కి- రధికభ. క్రి 
_ దమమనంబులందూః దలంచునిథానంబుు గంటి మనుచు నేయు, మంటి మనుచు, 

_మ, తనపుట్టి ల్లీ దె పొ మృటంచు నజుండుం దన్నా భిపంకేరువాం 
బు నిరిత్సీంచి నటించి యున్నతపదంబుం జూచి తత్పాదనే 
చనముం జేనె. గమండలూదక ములం జల్లీంచి తత్తా యముల్ . 
వినువిథిం. బ్రపహించె చవనది నా విశ్వాత్తుక _ర్తిప్రభన్, "680 

“df 

We were 



వ, 

సీ, 

అష్టమస్క.౦ధథ ము 67 

తత్సమయంబున, 631 
యోాగమార్లంబున నూహించి బవాంవిభపుప్పదామంబులః బూజ నేసి 
దివ్యుగంధంబులు దెచ్చి సమర్పించి ధూపదీపములం దోడ్లోడ నిచ్చి 

భూరిలాజాక్షతంబులు సప్లి ఫలములు గానిక లిచ్చి రాగములం బొగడి 

శంఖాదిరవములు జయ ఘోషములుంబేసి కరుణాంబునిధి త్రివిక్రమ యటంచు 

బహూ మొదలు లోకపాలురు గొనియాడి, "రెల్లదిళల వనచ రేళ్యరుండు 

జాంబవంతుం డరిగి చాళు భేరిధ్యని, వెలయం జేసీ వివ్షునిజయ మనుచు, 682 

క, అన్ని జగంబులం దా నై, యున్న జగన్నాథుం జూడ నొగి భావింపం 
గ న్నందక మన మందక్క సన్నుతులం జేసి రవుడు సభ్యులు బలియున్, _ 688 

వ అంత నొయ్యున ఫూర్వ వ్ర కారంబున చామనాకారంబు వహించి యున్న వావ 

లే, 

నునిం గని పదత్రయవ్యాజంబున నితండు సకలమహీమండలంబు నాక్రమిం చెం 
గపటవటురూపతిరోహితుం డగువిష్ణుం డని యెబుంగక్క మనదాన వెం ద్రుండు 

సత్యసంధుండు గావున మాట దిరుగక యిచ్చె నతనివలన నేరంబు "లే దీకుబ్దుం 

డప్ర, తివాత తేజ ప్రభావంబున సజ్జకంబుగా నిజ్ఞగంబులం బరిగృహించి పర్ణ 

న్యాదులకు విసర్ణనంబు నేయం దలంచి యున్న వా౭ డీపాణునిం దూజి పాజునీక 

నిర్ణించుట కర్ణం బని తర్భనంబులును గర్జనంబులును జేయుచు వృ జాయుథాదిమరు 

జైత;లగుహేతి స “హాతివి వ చిత్తిముఖ్యు లయినరక్క_సులు వెక్క_ండ్రుక్కు_మిగిలి 

యుద్ధంబునకు సన్నద్ధు (లై పరళుపట్టిసభల్లాదిసాధనంబులు ధరియించి. కసీమ 

సంగి ముసరికొని దళదిశలం బ్ర సరించినంజూచి ,హరిపరిచరులు సునందనంద జయ 

జయంత విజయ వ్ర బలోద్బల కుముద కుముదాతు. తార $ పుష్పదంత విహ్య 

క్పేనశ్రుత దేవ సాత్వత వ్రనుఖు లగుదండనాథు లయుత వేదండసముద్దండ బలులు 

దమతమయూథంబుల నాయుధంబులతోడం గనార్చుకొని దానవానీకంబులం 

బరలోకంబున కనుచువార లై వారల నెదుర్కొని కదనంబునకుకొ బరవసంబు 

నేయు చున్నం గనుంగొని ఛుక్రుళాపంబుం దలంచి దనుజవల్ల భుం డి ట్లనియె, 

'రాతసో త్తములార రండు పోరాడక కాలంబు గా దిది కలహూమునకు 
సర్వభూతములకు సంపదాపదలకుం బ్రభు వైనధైవంబుః బరిభవింప 

మన మోపుదుమె తో "ల్లి మనకు 'రాజస్ట్రంబును సురలకు నాళంబు సొరిది నిచ్చి 

విపరీతముగ6 జేయువేల్పు నే మందను మనపాలిభాగ ఫ్టంబు మహిమ గాక 

వెజచి పలుమాబు( బౌ అెడివిస్ణుభటులు, మిమ్ము నెగచుట దై వంబుమేరగాడె 

మనకు నెప్పుడు దైవంబు మంచిదగునుు నాండుగెలుతను పగవారి నేడు వలదు, 
వ్య అదియునుం గాక 636 

న బలుదుర్దంబులు సచివులు బలములు మంగ్రాషథములు బహు శేముషియుం 

గలిగియు సోవోాపాయం, బుల గాల మెణీంగి నృఖుడు వోరుట యొప్పున్, 
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వ ఆట్లు గాన్రన రణంబున కివ్వుడు శత్రుల 'మోహారించుట కార్యంబు గాదుమునకుం 
దగపకాలంబున జయింతము నలంగక తొొలంగుం డనిన దలంగి భాగవతభట 
ఫీతు లై చిక్కి. రక్కసులు రసాతలంబునకుం జని రంత వారిహృదయం 
చెట్ంగి తార గనందనుండు యాగ సుత్యాహంబున వారుణపాళంబుల నసుర 
వల్ల భుని బంధించె నంత, 653 

క, బావులు బదములుం గట్టిన శ్రీహరికృవ గాక యేమి శేయుదు నని సం 
'దేహింపక బలి నిలిచెను హాహోరవ మెసలా దశదిగంతములందున్. 689 

క, సంవద నెడియును దైన్యము, గంవంబును లేక తొంటికంచెను 'బెంప్రుం 
దెంపును నెబుకయు చై ర న్రీమ్కు వంపనిసురవై 56 జూచి వటుం డి ట్రనియెన్ * 

సీ దానవ త్రిపదభూతల మిత్తు నంటివి ధరణిం జం ద్రార్మ్కు లెందాశ నుందు 
రంతభూమియు నొక్క_యకుగ య్యనాకును స్ఫర్గొోోకమును నొక్క_చరణమయె్య 
నీసొము సకలంబు నేయ రెండడుగులు గడమపాదమునకుం గలడె భూమి 
యిచ్చెద నన్నర్థ మోనిదురాత్తుండు నీరయంబుం బొందొట నిజము గాచె 

తే, కాన దుర్దతికిని గొంతకాల మరుగు, "కాక యివ్చెద వేని వేగంబ నాకు 
నిపుడు మూండవవదమున కీముం జాప్కు బ్రాహాణాధీనములు దోవ బహ్గవళ మె, 

వ, అని యిట్లు వామనుండు వలుక సత్యభంగసం దేహావిషదిగ్ధళల్యనికృ _తృహృద యుం డయ్యును వివణ్ణుండుగాక వై రొచని పృసన్నవదనంబుతోడం జిన్ని ప్రోడ వడుగున కి ట్లనియె, 
642 

ఆ, సూనృతంబు గాని సుడియదు నాజిహ్యూ, బొంకం జాల నాకు బొంకు లేదో సీతృతియవదము నిజము నాశిరమున్క నెలవు సేసి పెట్టు నీర్మ లాత్మ, 648 
ఆ, నిరయమునకు (బ్రా పని గ వాంబునకును బదవిపీనతకును బంధనమున కర్థభంగమునకు నఖిలదుగఖమునకు వెజవచేవ బాం? వెజుచినట్లు, 644 
వ, అదియునుం గాక, 

645 
నీ, తల్లిదండ్రులు నన్న దమ్థులుం జెలికాండ్రు గురువులు శిత్షీంపం గొజంతవడునె  వీదవ మేలగుంగాక పృథుమదాంభులకును దానవులకు మాకు దటీ యెణింగి విభ్రంశచతువు వెలయ నిచ్చుటం శేసీ గురువులలో నాదిగురువ వీవ 

నీవు బంధించిన నిగ్రవహామో లజ్జ యో నష్టియో బాధకు తలంవ 
తే నిన్ను నెదిరించి పోరాడి నిర్ణ రారు లాదియోాగీందు లం దెడునట్టి'బంకి 

శం నందే తొల్లి వెక్కండ్రు హర్టమూ ర్తి యీళ నీమొుడ దుర్గభ మేమి గలదు, 
మ వెలియే మృత్యువు చుట్టమే యముండు సంసెవార్టులే కింక రుల్ 

థీలలం జేసెనె దహ దన్ను దృఢ మే జీవంబు నో ఇెల్ల రే 
చలితంబొాబ యెజుంగ౫ కికవటసంసారంబు నిక్కంబుగాం ం 
దలయచిల్ మూడ్డుండు సత్యదాసకరుణాధర్థాదనిర్థుక్తుడై,. 647 
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సీ చుట్టాలు దొంగలు సుతులు బుణస్థులు కాంతలు సంసారకారణములు 

ధనము లస్థిరములు దను వతిచంచల గార్యార్థు లన్యులు గడచుం గాల 

మాయువు సత్వర మెళ్యర్య నుతిశ్షిస్థు మని కాదె తమతం డ్రి నతకరించి 
మాతాత సాధుసమ్తుతుండు వ్రస్తోదుండు నీపాదకమలంబు నియతి౭జేరె 

లే, ఛాద్రుం డతనికి మృతి "లేని బదుకు గలిగ వైరు లై కాని తొల్లి మావారుగాన 
రర్థి వై వచ్చి నీవు నన్నడుగు కొల్లం బద్మ లోచన మాపుణ్యఫలము గాదె, 648 

వ అని యిట్లు పలుకు చున్నయవసరంబున, 649 

రా ఆదైత్యేం ద్రుండు వీనవత్రు నవవద్ధాముం బిళశంగాంబరా 

చ్చాదుకా నిర్మలసాధువాదు ఘనసంసా రాదివిచ్చేదు సం 

శ్రీదు౯ా భ క్పిలతాతిరోహితహరిన్రీపాదు నికఖేదుః బ్ర 
వ్లోదు౯ా బోధకళావినోదుం గనియె౯ా వార్షంబుతో ముందటన్, 650 

వ ఇట్లు సమాగతుండై నతమతాతం గనుంగొని విరో చననందనుండు వారుణపా 

శబద్దుండు 7గావ్రునం దనకుం దగిననమస్కా_గకంబు సేయ |రామింజేసి సంకులా శ్ర 

విలోలలోచనుం డై స్వుపడి నతశిరస్కుం డై నమ్రభావంబున (మ్రైక్కు 
నెల్లించె నంతం చి ఫస్థోదుండు ముఖమండపంబున సునందాదిపరికరసమేతుం డై 

కరార్పున్న వామనబేవునిం గని యానందబాప్పుంబులుం బులకాంకురంబులుకా 

నెజయ దండ ప్రణామం 'బౌచరించి యి ట్లని విన్నవిం చె, ౨ అ1 

స్కీ ఇతనికి మున్ను నీ వింద్రపదం బిచ్చి నేడు త్రివ్వుటయును నెజయ మేలు 
మోహనాహాంకృతి మూలంబు గ ర్యాంధతమసవికారంబు దాని మాన్ని 

కరుణ రహీంచుట గాక బంధించుశు త త్త సజ్లానకు మెాహీం ద్ర త్య మేల 

నీపాదకమలంబు. నియతిం గొల్చినదానిం బోలునే సురరాజక్టభోగపరత 

తే, గర్వ మేపారం గన్నులుః గానరావు చెవులు వినశాను చిత్తంబు సిక్కువడును 
మటిచు నీనేవ లన్నియు మహిమ మాన్ని, మేలు చేసితి నీమేటి మేర సూపి, 

వ, అని పలికి జగదీశ్వరుండు నిఖలలోకసాతీయు నగునారాయణచేవ్రనకు నమ 
స్కరించి ప్ర హోదుండు వలుకు చున్న సమయంబున, 658 

మ, తతమత్తద్విపయాన యొ కుచనిరుంధచ్చోళసంచ్యాన మై 
ధృత బాప్పాంబుని తాన యై కరయుగాధ్గీనాలికస్థాన మొ 
పతిధికౌం మమ దేహి కోమలమలే పద్దాపతే యంచు ద | 

త్సతి వింథ్యా్యావళి నేర వచ్చె ద్రి జగ ద్ర వామనుక౯ా వామనున్, 654 

వ, వచ్చి యచ్చేడియ తళ్చరణసవిరాపంబునం బ్రణత యై నిలువంబడి యి ట్లనియెః 

క నీకుం గీ డార్థము లగ లోకంబులం జూచి వరులు లోకులు కువుతుల్ 

లోకాధీళుల మందురు లోకములకు రాజ వీవ లోక స్తుత్యా, 656 

క, కాదనడు పొమ్ము లే ద్మీ రా దనండు జగ శ్త్మమైకరాజ్టును నిచ్చెకా 
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నాదయితుం గట్ట నేటికి శ్రీదయికొచి త్తచోర శ్రీ తేవుందా రొ, 657 

వ, అని యిట్లు వింధఛ్యావళలియుం | బ్రహ్లాదుండును విన్న వించునవసరంబున హిరణ్య 
గర్భుండు సనుదెంచి యిట్లనియె, 658 

సీ, భూకలోశేశ్ళర భూతభావన దేవదేవ జగన్నాథ 'దేవనంద్య 
తనసొమ్ము సకలంబుం దప్పక నీ కిచ్చె దండ యోగ్యుండు గాడు దానపరు(డు 

గరుణింప నర్దుండు గమలలోచన నీకు విడిపింపు మోతని వెజుపు దీర్చి 
తోయపూరము సల్ల దూ ర్యాంకురంబులం జేరి నీవదము లర్చించునట్టి 

'తే, భక్తియుక్తుడు లోశేశవదము నందు, నీవు ప్రత్యవముగ వచ్చి చేడు వేడ 
"  నెల్ంగి తనరాజ్యమంతయు నిచ్చినట్టి, బలికి దగునయ్య దృఢ పాశ బంభనంబు, 

వ, అని పలికిన బ్రహవచనంబులు విని భగవంతుం డి ట్లనియె, 660 

నీ, ఎవ్వనిం గరుణింప నిచ్చించితిని వాని యఖిలవ్నిత్తంబు నే నపహరింతు 
సంసారగురుమద _స్తబ్ధుండై యొవ్వండు బెగడి లోకము నన్ను ధిక్కరించు 
నత డెల్ల కాలంబు నఖఖయోూనులయందుం బుట్టును దుర్లతి బొందుం బిదప 

వి _క్తవయోరూపవిదార్టిబులై శ్వర్యక ర జన్మ ంబులగ ర్య ముడిగి 

"లే యేక విధమునవిమలుం డై యొవ్వం డుండు, వాడునాకూర్చిరశీంపవలయు వాడు 

___స్తంభలో భాభిమానసంసారవిభవ, మత్తుడై చెడ నొల్లండు మత్పరుండు, 661 

శా బదుంజె గురుకావతప్పుం డయి తా బంధు వజతస్ట కుం = 
, య అని ww —0 దా 

సి'దైశ్వర్యముం గోలుపోయి విభ వథీణుండు నె వేద యె 
లే వ్ 

శుద్ధత్వంబును సతర్థిముం గరుణయుకా సొంసేమియుం దప్పం డు 

ద్బుద్ధుం డై యజయాఖ్యమాయ గాలిచం బుణుర్టిం డితం డల్పుండె.. 662 

ఆ, అసురనాథుః డనుచు ననఘునిముర్యాద, 'యేను!జూత మనుచు నింత వలుక 
నిజము వలికె నితడు నిర్మలాచారుండు, "మేలు మేలు నాకు మెచ్చువచ్చు. 668 

క, సావర్ణి మనువువేళను, దేవేంద్రుం డగు నితండు దేవతలకు దు 

ర్భానిత మగునాచోటికి, రావించెద నంతేమో(ద రథతీంతు దయన్, 664 

క, వార్గధులుం దప్పులు నోప్పుల్కు బాధలుం జెడి విశ(కర భావితదనుజా “ 

రాధితసుతలాలయమున, నేధితవిభవమున నుండు నితం డండాశన్, 665 

వః అని పలికి బలిం జూచి భగవంతుం డి ట్లనియె, 666 

స్కీ శేమంబు నీకిం ద నేనమహోరాజ వెజవకు మేలు నీవితరణంబు 
 వేలుపులం దుండి వేడుకపడుదురు దోకిఖంబు లిడుమలు దుర్శ రణము 

లాతురతలు నొప్పు లం దుండువారికి నొందవు సుతలమం దుండు నీవు 

నీవంపు నేయనినిర్ణరా రాతుల నాచక్క మేతెంచి నజకు చుండు 

ఆ, లోకపాబకులకు లోను గా వక్క_డ, నన్యు లెంతవార లచట నిన్ను 

చెల్లప్రార్లు వచ్చి యేను రథించెదల గరుణతోడ నీకు: గాన వత్తు, - ' 667 
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క, దానవ దైత్యులసంగతిం బూనిననీయసురభావమును దోడో మ 
ద్ధాస్టనమునం దలంగి పోవును మానుగ సుతలమున నుండుమా మాయాజ్ఞ న్, 

వ, అని యిట్లు పలుకు చున్న ముమ్హార్హులముదుక వేల్పు దియ్యనినెయ్యంపుంబలుకుం 

వెల పరసంనసోనలు వీనుల తెఠన్రలం జ జొచ్చి లోను బయలు నిండి అఆస్పలకవ్వు 

షం ద్రోచికొని కనుగవకొొలంకుల నలుంగులు వెడలినచందంబున సంతసంబునం 

గస మున్నీ ౩ 5 వజిన నురకిఫలకంబునం బులకంబులు కులకంబు లయి తిల 

కంబు లొ త్తలోలు "మొగిడ్చి కగ్మాన్న వేదుకం ద్రొక్కుడు వడుచుం జిక్కని 
చి  త్తంబునం ౪ జక్క_నిమాటల రక్క_సుల ేం డి టృనియ? 669 

ఊఉ, ఎన్నండు లోకపాలకుల నీకృపం జూడనినీవు నేడు న 

న్నున్నతుం చేసీ నా బ్రదుకు నోజయు నానతి యిచ్చి కాచి త్రీ 

మన్నన ఫీదయారనము మాటల 'వెద్దటీకంబుం జూలవే 

వన్నగతల్ప్చ ని న్నెజ్ంగి పట్టిన నాపద గల్ల నేర్చునే, 6:0 

వ, అని వలికి హరికి ననుస్క_రించి బ్రిహ్లాకుం బ,ణామంబు నేనీ యిందుధరునకు వం 

దనం బాచరించి బంధవిము క్షు కం జ తనవారలతోం జేరకొని బలినుతలంబునకు 

జనియె నంత హరికృపావళంబునం | గృ తార్జుం డై కులోద్లారకుం డయినమను 

మనిం గని సంతోషించి ప్రహ్లాదుండు భగవంతున కి ట్లనియె, 671 

సీ చతురాననుండు నీ ప్రసాదంబు గానం శరం డీలత్తులజాడం బొందం 

డన్యుల కెక్క_డి దసురులకును మాకు బహ్ఞాదిపూజితపదుండ వయిన 

దుర్గ భుండవు నీవు దుర్షపాలుండ వైతి పద్యజాదులు ఛభవత్పాదపద్మ 
మకరందనే నేవనమహిమ' నె నై శ్వర్యంబు అందితే కాక మే మల్పమతుల 

'తే, మధికదుర్యోధులము కుత్సితాత్త్మకులము నీకృపాదృష్టిమార్దంబు నెలవు నేర 
నేమితప మాచరించితి 'మెన్నంగలమె, మమ్ముం గాచుట చి త్రంబు మంగ భాత్త, 

వ, అడియునుం గాక, 378 

ఆ, సర్వగతుండ వయ్య సమదర్శనుండ వయ్యు, నొకట విషమవృ_త్తి నుండు దరయ 
నిచ్చ లేనివారి కీను భక్తులు గోరు తలణు లిత్తు కల్పతరువుమాడ్కి_, 674 

వ అని విన్నవించు చున్న ప్రహ్లాదుం జూచి పరమపురుషుం డి ట్లనియె, 675 
తే, వత్స ప్రహ్లాద మేలు నీవారు నీవు, సొరిది మనుమని దోడ-_ని సుతలమునకుం 

బయన య్ 'పొమ్ల నే గదాపాణి నగుచుం జేరి రత్సింవ చురితంబు సెందదచట, 

వ, అని యిట్లు నియమించినం బర మెశ్వరునకు నమస్కరించి వలగొని కరకమలపుట 

ఘటితనిటలతటుం జ వీడని బలిం దోడ్కొని సకలాసురయూథంబునుం 

దాను నొక్కమహాబిలద్యారంబు సొచ్చి సక్లోదుండు సుతలలోకంబునకుం 

జనియె నంత ద్రహ్లోవాదు లయినయాజకులస భానుథ స్టంబునం గూర్చున్నళుర్తు 

నిం జూచీ నారోయోణుం డి ట్లసయ్, 677 
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ఆం వమి గొజంతవడియె నీబలిజన్నంబు, వి_స్తరింపు కడమ విప్రవర 

విషమ మయినకర్మ విసకంబు (బ్రాహ్మణ జనులు నూచినంత సమత బొందు, 6765 

వ, అనిన శు క్ర డి ట్లనియె, 670 

స్ ఆఖిలకర్త ౦బుల కధినాథుండవు నీవ యశైశుండవు నీవ యజ్ఞ పురుష 

వ్రత్యవమున నీవు పరితుష్టి నొందినం గడ మేల కల్లు చేకర్మ ములకు 

భనదేశకాలార్డ్ల తంత త్రమంత్రంబులం గొటఃతలు నిన్ను చేరానిన మాను 

నయిన గావింకు సీయానతి భవదాజ్ఞ మెలగుట జనులకు మేలుగాదె 

"తే, యింతకంకును శుభము నాశెచటం గలుగు, ననుచువారివంపుశిరముననావహించి 
"కావ్యుండ సు రం ద్రుజన్నంబుకడ మదీర్చె, ముసులువిప్తులుసాహాయ స్టైమునంజరింప, 

వం ఇవ్విధంబున వామనుం డయి హారి బలీ నడిగి మహిం బరి గ్రహించి తనకున గ గజుం 

డగునవురే రం ద్రునకుం ద్రిదివంబు సదయుం డయి యొసంగా న త్తి దమఖృగు 

చనుఖప్ర, జాపతులును భవుండును గుమూరుండును దేవర పి రి పితృగణంబులును 

“రాజులుస చానును సూడికొని చతురాననుండు గళ్యపునక నదితికి సంతో 
మంబు గా లోకంబులకు లోకపాలురకు వామనుండు వల్సభుం డని నియమించి 

యంత ధర్మ ంబునకు యశంబునకు లక్షీకి శుభ్గంబులకు దేవతలకు పవేదంబు 

లకు స్య రాపవర్షంబులకు నుపేం ద్రుండు వథానుం డని సంకల్పించె నాసమ 

యంబున, 091 

కం కములజుండు లోకపాలుర్కు నమ”రేంద్రునిం గూడి చేవయానంబున న 
య్యమరావతికిని వామును నమరం గొనిపోయి రంత నటవిరాద నృపా, 682 

ఆం బల్లి సెదంపుందోడు పొవున నింద్రునీ, కిం ద్ర పదము చేరు టిట్లు గలిగెం 

దనకు నాఢుష్థిం డై క్ సతన్గుండు గలిగిన నోరు లన్న “కేల 'ఫొజంత నొందు, 688 

కం పా లడుగండు మే లడుగం, జేలండు భిఖీంచి యన్న కిచ్చెం దిజగము౯్ 
Wy 

వేలుపులకతల్లి కడపటి, భూలుం బోలంగం గలరె సొలయనితమ్లుల్, 684 

ఆ. కడుపు బదర గాంగ గొడుకులం గనుకంచు, దల్లి కొకండె చాలు బల్ఫీదుండు 

®, దశగణము6 గన్నయదితి గానుపు దీజం, జిన్ని మేటివడుగుం గన్న యట్లు, 

వం ఇటు దేవేంద్రుండు వామనభుజపాలితంబగు త్రి తి భువనసా'మ్రూజ్యవిభ వంబుమరల 

నంగీకరించె సప్పుడు బహ్గయు నే రుషండును గిమాకుండాను భఖ గప, పముఖు 

లఅయినమునులును బితృ దేవతలును దయాదివ్ర జాపతులును సిద్ధులును వై వె మాని. 

కులును మజీయుం దక్కినవారలును బరమాద్భుతం చై ననిష్ణునిసుమహాకర్త, ౦ 

బులకు నాళ ్పరస్థింబు నొందుచుం చె కంసించుచు నాడుచుం బాడుచుం దమతమ 

నివాసంబులకుం జని రని చప్పి శుకుం డిట్లనియె, 686 

తే, మునుజనాథ త్రి వి కృముమహిమకో లది, యొజులగయర్కింపలెక్కింపనెవ్వందోవుం 

“గుం భినీరేణుక్ణవవలు గుజుతు “నెట్టు వాండు నేరండు దక్కినవారివళ మె, 657 
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క అద్భుతవ రృనుం డగువారి, సద్భావిత మెనవిమలచరితము వినువాం 

డుద్భటవిక్రముం డై. తుద, సుద్భానీతలీలం బొందు ను త్తమగతులన్, 688 
తే, తగిలి మానువ. వ తృశ ైవకర్మ, వేళలందుం ద్రివి కృమవి కృమంబు 

ర్త ర. -4 ల హేలీ ల. 
లెక్క_డెక్క డం గీ ర్లింతు "రవ్వ రేనిం బొందుదురు నిత్య సొఖ్యంబు భూవౌరేంద్ర, 

-ిథి మత్చొ గ్రవతారకథా ప్రారంభము ధరా 

వ, అని యిట్లు శుకుండు రాజునకు వామనావతారచతంబు చెప్పె నని సూతుండు 

మునులకుం జెప్పిన వినీ వార లత) కిట్లనిరి, 690 

నీ విమలాత్త విన మూాకు వేడ్క యముడు మున్ను హరిమత్పర్ల మైనవృ త్తాంత మెల్ల 

గ ర్మబద్ధునిభంగి ఘుసుం డీశో గరుండు లోకనిందితం చై తమోనిలయ మైన 

మోానరూపను నేల మే లని ధరియించె నెక్కడ వర్షించి నేమి నేనె 
నాద్యమై వెలయునయ్యవతారమునకు నెయ్యది కారణంబు గాక్య్యంశ మెట్లు 

ఆ, నీవు దగుదు మాకు నిఖలంబు నెజీగంపం చెలియం జెప్ప వలయు దేవ దేవు 

చరిత మఖలలోకసాభాగ సక రణంబు, గాదె విష్టరింపు కృమముతో డ్, 691 

వ, అని మునిజనంబులు సూతు నడిగిన నతం డిట్లనియ మూర లడిగిన యీయన్థంబు6 

బరితీన్న "రేంద్రుం డడిగిన భగవంతుం డగుబాదరాయణి యిట్లనియె, 692 

సీ, విభుం డీశ్ళరుండు వేడవిప్ర, గోసురసాధు ధర్మార్థ ములం గావ దనువుం చాల్సి 
గాలిచందంబున ఘనరూవములయందు.6 దనురూవములయందుం దగిలియుండు 

నెక్కు_వ దక్కువ లెన్నండు నొందక నిర్దుణత్యంబున నెణీయు ఘనుడు 

గురుతయు గొజంతయు గుణసంగతివహించు మను జేళచోద స్టే మత్స్యమగుట 

కే, వినుము పోయినకల్పాంత వేళం దొల్లి, దృ నిళ దేశపు రాజు సత్య వ్ర తుండు 

నీరు ద్రావుచు హరిం గూర్చి నిష్టతోడం దవముంగావించెనొకయేటితటమునందో, 

వ, మజీయు నొక్క_నాం డ మ్రేదినీకాంతుండు గ్ ఎతమాలిక యనునేటిపాంత వారి 

సమర్చణంబుగా జలతర్పణంబు నేయు చున్న సమయంబున నారాజుదోసీట 

నొక్క_మినువిల్ల దవిలి వచ్చిన నులికివడి మరలం దరంగిణీజలంబునందు శకుల 
శాబకంబు విడిచ నట్లు విడివడి నీటిలో నుండి జలచరపోతంబు భూత లేశ్వురున 
కిట్టనియె, 694 

మ _త్తకోకిలము. పొటు వచ్చినజ్ఞాతిభూతులు పొావజాతియుపషుంబు ఫ్రీ 

యేటం నొండొక మానుపిల్లల నేణి పట్టి వధింప న 
చోట నుండక నీదుదోసిలి సొచ్చి వచ్చిననన్ను న 
మ్రేటం దోవంగం బాడియే కృప యింత లేక దయానిధి, 695 

ఆ. వలలు దారు నింక వచ్చి జూలరివేంట, కాజు నేలు గలంచి కార వెట్టి 

మిడినీ పోవ నీక మెడం బట్టుకొనియెద, రప్వు జెందుం జొత్తు ననఘచరిత, 696 

క, భతీంచు నొంజె యువములుు శితింతురు ధూ రృ లొంజెం జెడ కుండ ననుకొ 
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రక్రీంపు దీనవత్సల, ప్రతీణులం గాచుకంపె భాగ న్ట్ము గలవే, 697 

వ, అనిన విని కరుణాకరుం డగునవ్విభుండు మెల్లన యయ్యంభశ్చరడింభకంబును 
గమండలు జలంబునం బెట్టి తననెలవునకుం గొనిపోయె నదియు నొక్కరా త్ర 0 
బునం గుండిక నిండి తనకు నుండ నిముసాలక 'రాజన్యున కిట్లనియె. 698 

క, ఉండ నిది గొంచె మెంతయు, నొండొకటిం 'చెన్లు భూవరో త్తమ యనుడు౯ా 
గండకముం చెచ్చి విడిచెను మండలవతి సలీలక లళమధ్యమునందున్ ం 699 

వ, అదియును మువాూ రమా త్రంబునకు మూండుచేతులనిడువై యుదంచనంబు 
నిండి పట్టు సాలక వేజొండు దెమ్లనవుడు నారాచవట్టి కరుణాగుణంబునకు నాట 
పట్టు గావున గండకంబు నొండొక్క_చిలుతమడుంగున నునిచె నదియు నాసరో 
వర జలంబునకు నలం బే తనకు సంచరింవ నిది గొంచెం బని పలికినం బుడమి 
చేడు మంచివాం డగుటంచేని యాకంచరంబు నుదంచితజలాస్పధం' బైన 
(హ్రదంబునందు నిడియె నదియు నాసలిలాశయంబునకును నధికంై- వెరుంగ నిమ్ము 
సాల దని చెవ్పికొొనిన నప్పుణ్యుం డొ వ్పెడినడవడిం చప్పనివా౭డై నకతంబున 
నమ్మవో మోనంబును మహాోర్ణ వంబున విడిచె..నదియును మకశాకరంబునం బడి 

రాజున కిట్లనుం 'బెను మొసళ్లు ముసరికొని కసిమసంగి 'మ్రీంగెడి నింతకాలంబు 
నడపి కడపట దిగవిడువకు ,వెడలం దిగువు మని యెలింగంపం చెలిని యన్నీటి 
తిరుగుడు ప్రోడకుం బుడమి చే డిట్లనియె, 700 

సీ, ఒకదినంబున శత యోజనమా త్రము వి_స్పరించెదు నీవు వినము చూడ 
మిటువంటియుపుముల నెన్నండు చెటుంగము మోనజాతుల కట్టి మేను గలచె 
యేమిటి శకెవషడ వీలీలం ద్రి చ్పెదు కరుణ నావన్నులం గావ వేడి 
యంభక్చరం చైనహరివి నే నెజింగితి నవ్యయ నారాయణాభిథాన 

తే, జననసంస్థితిసంహారచతురచి త్మ దీనులకు భ కులకు మాకు దిక్కు నీవ 
నీదులీలీవతారముల్ నిఖలభూత, భూతి-హితున్రల్ మై క్కెదం బురుషవర్య, 

క, ఇతరులము గాము చిత్సం, గతులము మాపాల నీ గలిగితిభ క్ట 
స్థితుండ వగునిన్ను నెప్పుడు నతి నేనీనవాని కేల నాశము గలుగున్, 702 

క, శ్రీలలనాకుచవేదిక, గేళీవరతం త బుద్దిం గీడించుసుఖా 
లోలుండవు దానసాకృత్సి నేలా మత్భ్స్యంబ వైతి వజ్ంగింపు వారీ, 708 

వ, అని వలుకునసత రచ తమపహారఠరాజునకు నయగ ంబుకడపటం బ్రి ళయవేభా 
సముద్రుంబున నేకాంతజన ప్రీ తుం డయి విహారింన నిచ్చించి మిానరూపధరుం 

డైన వారి యిట్లనియె, 704; 
సీ, కట మింద నీరా తి కేడవదినమునం బద్మగర్భుని కొక్క_పగలు నిండు 

భూర్చు వాడికజగంబులు మూడు విలయాదిలోన మునుంగు నాలోన బెద్డ 
నాన నేరం వచ్చు నాపంవు పెంపున దానిపై నోషధితతులు వీజ 
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రాసులు నిడి సయోరాశిలో విహరింప గలవు సప్తర్షులు గలిసి తిరుగ 

ఆ, మోలం గాన రాక ముంచువెంజీశటి, మిడుకుచుండు మునుల మునివెలుంగు 

దొలయుచుండు జలధి దోధూయమాన. మై, నావ చేలు చుండు నరవెరేణ్య. 

వ, ముజియు నన్నావ మున్నీ టికరళ్లకు లోను గాకుండ నిరూలంకుల వెనుక ముం 

దట చనేనుజ కుండం చెన్నెలు లగునాగటుల౯ా జడియుచుం బొడున వచ్చిన 

బల్ను గావాంబుల వాడియుచు సంచరించెద నొక్క_వెనుంబాము చేరువ నాయ 

నువుతిం బొడసూవెడు చఊానంజేసీ సుడిగాడ్ప్బులకతంబున నావ వడిం దిరుగం 

బడకుండ నాకొమ్థుతుదిం బరిలముచేసీ నీకును మునులకును నలజడి “నిందకుం 

డ మున్నీట నిప్పాటం దమ్మిచూలి రేయి చేఫనంతకు మెలంగద నది శారణంబు 

7 జలచరరూవంబుం గయికొంటి మణి యునుం చి యూజనంబు గలదు నామ 

హిమ పరబ్రహ్మం బని తెలియుము నిన్ను నన్నుగ పంతు నని సత్యవ్ర, తుండు 

సూడ హారి దిరోహితుం డయ్యు నయ్యువసరంబున, 
706 

* 

ఆ. ముత్స్య్భరూపి మైనమాధవునడుగుల
ు, దలంచికొనుచు రాచతపని యొక్క 

దర్శ్భశ య్యం దూర్చు 
దలగడగాం బండి, కాచి యుండె నాంటికాలనునకు, 707 

వ, అంతం గల్పాంతంబు డానీన, 
708 

క, ఉల్లసితమేఘపం శక్తులు, జప్లించి మహో గ్రృవృష్టి జడిగొ ని కురియకా 

వెల్లి విరిసి జలరాసులు, నెళ్లెలికట్టలను దాంటి సీమల ముంచెన్ . 709 

కే, మున్ను పోయినకల్పాంతమున నేం ద్ర శ్రాహా మనగ నైమి _్థిక వ్ర భయవేళ 

నింగివై నిట్టత్* లశుమున్నీ టిలోన్క గూలె భూకాళి జగములకొలందు "లెడలి. 

వ, అంత నమువహోరా,తి యందు, 
712 

ధా WU 

మ, నెతీ నెల్లప్పుడు నిల్చి , పాణిచయము౯ నిర్మించి నిర్మించి వీ 
గు క జే జ! 

పితీయళ నీల్టుచు నావులించుచు నజుం చేసృష్టియు౯ మాని మే 

నొజగ౯ా అప్పలు మూసి కేల్ దలగ డై యుండంగ నిద్రించు-చుక్ 

గుబువెట్టం దొడలాం గలల్ గనుచు నిర్ణోషించుచుక భూవరా, 718 

ఆ, అలనీ సొలసి నిదుర నందినపర మేష్టి, ముఖనమునందు వెడలె మొుదలిశ్రుతులు 

నవవారించె నొకహయ గీ వుడనుదై తర్ట,
భటు(డు దొంగ దొడర బరులవశ మె, 

క. చదువులు దనచేపడినం, జదువుచుం చె౯బయల నుండ శంకించి వడిం ' 

జదువులముదుకండు గూరుకం, జదువులతస్క_రుండు సొచ్చి జలనిధికడువున్*, 715 

వ, ఇట్లు -జీదంబులు దొంగిలి దొంగ రక్క_సుండు మున్నీట మునింగిన వానీ 

జయింప వలసీయు మ్రూనుదిలోల వి త్తనంబులపా _త్తరలు -విన్నీట నాని చెడ 

కుండ నునువ వలసీయు నెల్ల కార్యంబులకుం గావలి యగునావురుపో_త్తముం 

డ-వ్పనురేయివొరుదలయందు. 
716 
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క, కుటుగటులు వలుంద మూసలు, చిలుదోకయుం బసిడియెొడలునీరిగలపొడలుకొ 
సెజ్ మొగము నొక్క_కొమ్రును, మిటుచూప్రలుగలిగి విభుండు మినంబయొొన్ ॥ 

వ, అట్లు లక్షయోజనాయతం బయినపాథీనం బై. విళ్ళంభరుండు జలధి సొచ్చి, 718 

పీ ఒకనూటు జలజంతుయూథంబుతోం గూడు నొకమాటు దరులకు నుటికివచ్చు 
నొకమాటు మింటికి నుళరి యుల్లంఘీంచు నొకనూటు లోవల నొదింగి యుండు 
నొకమాటువానాశినొడలుముంవయగయజూాచు నొక మాటు బ్ర, పండ 'మొరయందలం 
నొకమాటుయుపకోటినొడిసీయాజారించు నొకమాటుజలములనుమిసీవై చు [చు 

తే, గులు సారించు మూసలు గడలుకొలుక్క,ం 
జొడలు మెజయించుం గన్ను లపాలప మార్చు 
నొడలు జళలివీంచుం దళతళ తొలయుమోాన 
వేపి విన్నీట నిగమగవేషి యుసచు, 719 

వ, అంతకు మున్న సత్య వ్ర తుండు మహాోర్ల వంబులు మహీవలయంబు ముంచునవ 
సరంబున భీ క్షవకాధీనుం డగుపారిం దలంచుచు నుండ నారాయణవ్రేరితమై 
యొక్క_నావ వచ్చినం గనుంగిొ"ని, 720 

మ్, చని సతర్థవ తమేది నీదయితుం డోజం బూని చూనీగావి త '/టి _త్తేనముల్ చెక్కులు నావవై నిడి హరిథ్వాానంబుతో దానివై 
మునిసంఘంబులు దాను నెక్కి. వెజతో మున్నీటిపై ౬ చేలుచుం 

నియెకా ముందట భ _క్షలోకవాదలంకరీ ణను౯ మోనమున్, 721 
వ, కని జలచరేం దు నికొమున నొక్క. పెనుంచాయ తాట నన్నావం గటి సంతసించి | Ly ర లో రు డెందంబు నివురుకొని తవను(లుం దాను నారాచ వెష్టమినాకారుం డగువేల్చు 

చేని నిట్లని పాగడం దొడంా. 722 
మ, తమలో బుట్టునవిద్య గప్పికొనుడుం దనూలసంసార వి 

థ్ ము లె కొందటు బేలుచుం గలగుచుళా బ ల్ఫేంటలకా దైవయో 
గమునం బేవరమేళుం గొల్సి ఘను లై వైవల్యసం ప్రాపు లై 
ప్రమదం బందుదు రట్టినీవ్ర కరుణం బాలింపు మ విాళ్యరా, 723 

ఉ, కన్నులు గ బువాండు మట్ కాననివానికిం (దోవ జావా 
జన్న కెజుంగు మూాధథ్గునకు సన్మతి దా గురుం డౌట సూర్వుయే 
కన్నులు గాంగ భూతముల గాంచుచు నుండురమేశ మాకు ను 
ద్యన్నయమూర్థివై గురువ వై యలసద్దతిజాడం జూవవే, 724 

క, ఇంగలముతోడిసంగతి, బంగారము వన్నె గలుగుభంగిని ద్వల్చే 
వాంగీకృతులయఘంబులు, భంగంబులం బొందు ము క్తి ఛొపించు హరీ, 725 

క. వాదయేక నీవ్రసన్నత, పదివేలవపాలి లేశభాగముకతనం 
ద్రిదశేం ద్రుత్వము గల దట్క తుది నిను మెస్పింప నేది దొరకదు శ్రీకా,. 726 
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క, పవెఆజవాండు గురుం డటంచును, గొటగానిషదంబు సూవం గుజనుం డగు నీ 

నెటు తోవ నడవ నేర్చిన, నజమణజ లేనట్షిదమునందు దయాల్, 727 
న్ టు థ్ 

మ, చెలి నై చుట్టము వై మనస్థితుండ వై చిన్నూ ర్సి వై యాత్మ వై 
వల నై కోర్కులపంట వై విభుండ వై వర్తిల్లుని న్నొల్లకే 
వలువెంటంబడి లోక మక్క_ట వృ థాబద్ధాళ మె పోయెడికా 

నిలువళా నేర్చునె హేమరాశిం గనియు౯ా నిర్భాగ్యుం డంభశ్ళయా, 728 

ఆ, నీఠరాశిలోన నిజకర్మ బద్ద మై, యుచితని ద్రం బొంది యున్నలోక 

మేమహాత్తుచేత నెప్పటి మేల్కాంచు, నట్టినీవు గురుండ వగుట మాకు, 729 

క, ఆలింపుము విన్నవ మిచె వేలుపుగమిఅేని నిన్ను వేండికొనియెద౯ 
నాలోనిచిక్కు_ మానిచి, నీలోనికిం గొంచుం బొమ్ము నిఖలాధీశా, 730 

వ, అని యిట్లు సత్య నృతుండు వలికిన సంతనించి మత్స ర్థిరాపంబున ముహోసము ద్రం 

బున విహరించువారి పురాణపురుషుం డగుటం జేసీ సాంఖ్య యోగ క్రియాసహిత 

యగుపునాణసంహిత నువదేశించె నమ్మహారాజు మునిసమేతుం డై భగవన్నిగ 

దితం చై సనాతనం బగు బహృస్వరూపంబు విని కృ తార్థుం డయ్యు నతం డిమ్గుహో 

కల్పంబున నివస్వంతుం డనం బరంగినసూర్యునకు శొద్ద దేవుం డన జన్మించి శ్రీవారి 

కృపావశంబున నేడవమను వయ నంత నవ్విధంబునం చెనురేయి నిండునంతకు = 

సంచరించి జలచరాశారుం డగు నారాయణుండు దన్నిశాంతసమయంబున, 781 

వు, ఉట కంభోనిధి రోసీ 'వేదములకుయ్యు౯- భైన్యముం జూచి "వే 

గలు లల్లార్చి ముఖంబు సాంచి బలువీశం దోశ సారించి మే 

నెజయ౯ దౌడలు దీట్రి“మీాస లదరకొ మోనాకృతిక౯ విక్షుండ 

క్క_జటిం దా(కి వధించె ముష్టిదళిత గ్రావుక్ హాయ గ్రేవునిన్ , 782 

వ, అంతం బ్ర భయావసానసమయంబున. 738 

నీ ఎప్పుడు చేగునం చెదురుణూచుచు నుండు మునులజెందంబులు ముదము నొొంద6 

ఉలివితోం చి కని ద్రి ంచుభారతి లేచి 'యోరపయ్యొంద జక్క. నొ _త్తికొన 

మలిన మె "వినురేయి ను కిన 'లేజంబు దొంటిచందంబునం దొంగలింవం 

_బ్రూణులసంచితభాగ -థేయంబులు గన్ను లకొలుకులం గానంబడంగ 

"తే. నవయవంబులు గదలించి యావులించి 
నిదురం చెప్పితే మేల్కా_ంచి నీబ్ట మలంగి 

రయొడలు విజుచుచుం గనుగవ లుసుముకొనుచు 

ఛాత గూర్చ్పుండె సృష్టిసంథాత యగుచు, 784 

వ ఆయ్యవసరంబున, 7835 

ఆ, వాసవారిం జంపి వానిచే పడియున్న, వేదకోటిచిక్కు. విచ్చి కెచ్చి 

నిదుర మాని యున్న నీరజాసనునకు, నిచ్చె గరుణతోడ, నీశ్ళరుండు. 786 
B—41 
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క, జలరుహూనాభునికొజ కై, జలతర్నణ మాచరించి సత్య వృతుం జొ 

జలధి బ్రదికి మను వయ్యెన్కు జలజాతునిం గొలువ కెందు సంపద గలదే, 787 

ఆ, జనవిభుండు దపనీ సత్య వృ తుండున్కు మత్స రూపి మయైనమాధవుండు 

సంచరించినట్టి సదమలాఖార్థినంబు, వినినవాండు బంధనిరహితుండు, 7858 

క్క హరిజలచరావతారముం బరువడిం బ్రతిదినము6 జదువం బరవుపదంబు౯ 

నరుం డొందు వాని కోర్కులు, ధరణిళ్వర సిద్ధిం బొందుం దథ్థము సుమా, 769 

మ, ప్రళయాంభోనిధిలోన మేన్మజుచి ని ద్రం జెందువాణీశుమో 
ముల వేదంబులు గొన్న ద్రైత్యుని మృతిం బొందించి సతర్థి వృతుం 
డలరకొ బ్రహము మాటలం చెలిపి సర్యాథారుం డై మోన మై 

0 జలధిం గ్రంకుచుం దేలుచుకొ మెలగురాజన్తూ ర్తికి౯ మ్రొక్కెదన్ ॥ 74 

వ, అని చెప్పి, 741 

క, రాజేం బ్ర ధెత్యదానవ, రాజమహాగహనదహన రాజ స్తుత్యా 

రాజావతంస మానిత, రాజధ రార్చితగుణాఢ రి రాఘవ రామా, 742 

మాలిని, డివిజరిపువిదారీ చేవలోకోవకారి 
భువనభ్రరనివారీ వుణ్యరతూనుసారీ 
వృవిములశుభమూ దర్రీ బంధుపోష ప్రవక్త 
ధవళబహాుళకీ ర్రీ ధర్మనిత్యానువ ర్తి, 748 

గద్యము, ఇది శ్రీవర మేశ్వరకరుణాకలిత కవితావిచి త్ర కేసనమంత్రివుత్ర సహజ 
పాండిత్య పోతనామాత్య ప ణీతం బయిన, శ్రీమహాభాగవతవురాణం బనుమహో 
వ్రబంధంబునందు స్వ్యాయం భువస్వారోచిపో త్తమతొమస మను వుల చరి త్రం 
బును గరిమకరంబులయుదంబును గజేం ద్ర రతణంబును లై.వతచాతుషమను 

న్రలవ ర్హనంబును సము దృమథనంబును గనార్తావతారంబును _ గరళభకుణం 
బును నమృతాదిసంభవంబును చేవాసురకలహాంబును హరి గవటకామినీ 
రూవంబున నసురుల వంచించి చేవతల కమృతంబు వోయుటయు రాక్షనవధం 
బుచు వారివారసల్లాపంబును హారికటకామినీరూపనిభ్రమణంబును వైవస్వత 
సూర్యసావర్షి దతసావర్ణి బ్రహ్మసావర్మి ఛ్మద్రసావర్షి చేవసావ ర్లీం ద్రసావర్షి 
మనువులవృ త్తాంతంబును బలియుద్ధయా త్రయును స్వర్లవర్ష నంబును దేవపలా 
యనంబును వామనావతారంబును శు కృబలిసంవాదంబును దిని క్ర మవిస్స్ఫు 
రణంబును రాశసుల సుతలగమనంబును సతస్ధవ, తోపాఖా్యానంబును మిోానావ 
'తారంబును ననుకథలు గ లయసష్ట్రమస్కంధము, 

ననా ట్. 



వం 

సీ, 

తే 

క్ 

వ 

వ 

4/౨ రాజిత మునిపూజితే 

గ్ర గ వారిధిగ ర్యాతిరేకవారణబాణా 

“సూరి త్రాణమహోజ్ఞ గల 

సారయశస్సాంద, రామచం ద్ర నళేంద్రాః 1 
ఇక? 

మవానీయగుణగరిస్థు లగునమ్లుని శ్రే ్థులకు నిఖలపురాణవ్యాఖార్థన వై ఖరీసమే 

పాయోపవిష్టుం డయిన పరీతిన్న రేంద్రుం తుం డయిన సూతుం డి ట్లనియె నట్టు ప్రా 

డు శుకయోగీంద్ఫుం గనుంగొని, 

మనువులనడవళ్లు మర్యాదలును వింటి మన్వంతరంబున దూధవుండు 

దిరిగినజాడలు చెలిసె సత్యవృతుం డనురాజు ద్ర విళ దేశాధిపుండు 

పోయినకల్పాంతమున విష్ణు నేవించి విజ్ఞానమును బొంది "వెలుంగు అేని 

కతండు వై వస్వతుం జై పుట్టి మను వయ నతనికి నిమ్యూకుం డాది గాలం 

బదురు గొడుకులు గల రండు పరంగ వారి, వంశ మేరీతి వర్తించె వారిలోనం 

జనినవారిని జనువారిం జనెడువారిం జె్చవే వార్టసనందన చి త్తగించి, తి 

ఇజవ్రులార చేడు వినియెద, రవివంశమునందుం గలుగు రాజులకీ ర్తుల్ 

వివరింపు వరుసతోడను, భువిం బుణ్యులక్పర్పి వినిన బుణ్యము గాదే, 4 

ఆనినం బరాశరమునిమనుమం డి ట్లనియె, 

అరి వై చస్వతమనువంశకథనము ee 

వినుము మనువుకులము చేయినూజేండ్లున్కు బరల విస్తరించి పలుక రాదు 

నాకు దోంచినంత నరనాథ వేగంబ, యొజుకవడంగం బీ తి నేర్పరింతు, 6 

ఎక్కువదక్కువపాడవుల, కక్క్కటి మొద లయినపురుషుం డింతయు. జెడందా 

నొక్కండుం గల్పాంతంబున, నక్కజ మై నిల్చి విశ్వ మతం జై యుంటన్, 7 

భహావిాశ యమ్షహాపురుషునినాఖిమధర్థిమున బంగారుం గౌందమ్మి "వొలచె 

నాదమ్మివూవులో నటమిందం దనయంత నాలుగుమోములనలువ వుష్టై 
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నాబహ్యమనమున నట మరిచి జనించెం గళ్యపుం డతనికిం గలిగి నంత 

నాకొక ఫ్టెవునికి దతాత్తజ యదితికిం గొమరుం డ్రై వీశటిగొంగ వొడమె 

"తే, జలజబంధునివెంచ్లాము స సంజ్ఞ యందు 

శ్రాద్ధ దేవుండు మనువు సంజాతుం డయ్యె 
మనువునకు శ్రద్ధ యనియెడి మగువయందుం 
బదురు గొడుకులు గలిగిరి భృ యశులు, ర 

వ, వార లికకుండును నృగుండును గ్ధ రార్రతియు దిష్టుండును ధృష్టుండును 

గరూళకుండును నరిమ్యంతుండును బృవద్ధు)ండును నభ్ధ ండును గవియు నన 

నెగడి రట మున్ను మనువు గొడుకులు 'తేసవాయ డై మిశ్రావరుణుల నుద్దేశించి, 

సీ మనువు బిడ్డలు వుట్ట మఖ మాచరిం చుచో నతనిభార్యయు ఏ పరోత్ర నాశ్రయించి 

కూతురు ఇ వుట్ట నాకుం జేయు మని పల్కి వరభ_క్షిత్*. బయో వ్రతము సలివె 
నానతి సెప్పిన ట్లధ్యర్యుండును హోత నగుం గాక వేలును మనుచు బలికె 

వావి సందుకొని కూతు రయెక్టిడు మని వవట్కా_రంబు నెప్పుచుం గదిసీ వేల 

లే, హోత వెడచేత నిల యనునువిద వును 
దాని బొడగని మనువు సంతాప మంది 

. కొడుకు మేల్గాక యేటికిం గగూంతు రకట 
చెప్పవే యని పోయె వసిస్థుకడకు, 10 

క, అయ్యా 'కొడుకులకొజ , యియ్య్యాగము నీయనుజ్ఞ నేం జేయం గా 
నియ్యాండు చేల ఫుష్టైను, మాయంతటివారి కొండు మేరయుం గలే, 12 

వ, అదియునుం గాక మారు బహవాదులరు మంత్ర వాదులరుం బాపంబు లంద 

కుండం జేయించువా రిదియేమీ యనవుడు మాతాత వసీస్థుండు హోతృవ్యభి 
చారం 'బెజ్ంగి మనువున కి ట్లనియె, 18 

తే, అధిప సంకల్ప వై షమ్య మగుటంజేస్కీ వోతకల్లతనంబున నువిద గలిగె 
నైనం గలిగింతు నీకుం బి యాత త్త్మజునిని, నీను మెచ్చంగం జూడు నానేర్చుబలిమి, 

న, అని పలికి భగవంతుం డగు వసీష్టుండు గీ_ర్దితత్సరుండు గావున మనువుకూంతు 
మగదనంబుహొజకు నేకచి తృంబున నాదివురుషుం డగువారిం బొగడిన నవ్చర 

మేశ్వరుండు మెచ్చి తపసీకోరినవరం బిచ్చె నది నిమిత్సంబుగా నిలాకన్యక 

సుద్యుమ్నుం డనుకుమూరుం డయి రాజ్యంబు నేయుచు, 15 

రీ సః ప్రొద్దు వో కొకనాండు వోయి వేరడవులవెంట వేటాడుచు వేడ్క్తతోడం 

నోహైలుమం తులు గాడ రా నై ౦ధవం బయినగుజ్ఞము నెక్కి. యంద మైన 

బలువిల్లు గొవ్వోంిచాణంబులును దాల్చి విను మెకంబుల వెంట విజుసుతోడ 

ను త్తరదిశను మహోగ్ర డై చని చని 'మేరువుపాంతం గుమారవనముు 



సావమస్క ౦ధము gi 

'కే, జేర నందు మహేశుండు శివయు నెపుడు 

రతి సలుపుచుందు రందుం జొరంగం బోవ 

నాడు దయెంను రాజి రాజూనుచరులు6 

బండతు లెరి తదశ్యంబు బడబ యయ్యు, 16 

వ, ఇట్లు మగతనంబు నెడి మగువలై యొండె రులమొగంబులు సూచి మజుంగు 

చుండి రనిన విని శుకునకు రా జిట్లనియె, 17 

ఆ, రాజుం దోడివారు రమణు లై రంటివి,. కాంత లగుట యేమికారణమున 

నిట్టదేశ మెలుల మెన్నండు నాకథల్, వేడ్క_దీర నాకు వి_స్హరింపు, 18 

వ, అదీయునుం గాక, 
10. 

ఆ, మగువతనము మాని మగవాండు గావచ్చు గాక పేరుం చెంపు గానీ గా 

మగతనంబు మాని మగువ గా వచ్చున్కె మానవంతుం డైనమానవునకు, 20 

వ, అని యడిగిన నక్డునప్శాత్రునకు వ్యాసవుత్రుం డి ట్లనియె, 21 

సీ, పుఠరవైర కొకనాండు పాడసూవువేడుకం దద్దయు దిక్కు లతమము లెల్ల. 

దవముతవమ వెలుగులు దగిలి గొందులు సౌరం గొందజు మౌనులు గోరి రాగ 

,బాజోశుతి డలనై భాసిల్లునంబిక వారలం జూచి మై వలువ "లేమి 

నిగం వుట్లిన లేచి చీరం గట్లినం జూచి చేవియు దేవుండు దీర్ష లీల ' 

OO ఈ లు 
ఖు 

కే, నొంటి దమలోనం గీ డించు చున్న వారు 

మనకు సమయంబు గా దని మరలి మునులు 

నరుడు నారాయణుండు ననారతంబు 

వులు చోటికి నడచిరి మేదినీ. 
ష్ 

వ, అది కారణంబుగా భగవంతుం డగుశివుండు దన ప్రి యుశరాలివేడుకలకొటకు ని 

క, ఈనెల వివ్వండు సొచ్చిన, మానిని యగు ననినతొంటిమాటక తమునకా 

మానవుడు మగువపోండిమి, మానక వేరడవులందు మణియుం దిరిగెన్ , న! 

వ, ఇట్లు చెలిక_త్తియలమొ త్తంబులుం డానును నారాచఫవూంచోడి వాండిచూపుల 

నాండుపోండిమి నెజవుచు దైవమోగంబున సోమసుతుండును భగవంత్తుండును 

నగుబుధునియాశ్రమంబు నేరి మెలంగు చున్నయెడ, 25 

ఆ, రాజుకొడుకుం జూచె రాజీవదళ నే శ్రీ , రాజవదనం జూచె శాజుపట్టి 

దొంగశాముం డంత 'దొందడిం జిగురాక్కు వాలు వెటీకి యుతీికి వారి మొత్త 

వ, ఇ.ట్లలరువిల్తుని నెజిబిరుదుచిగురుటడిదంబు మొనకు నోహటించి వార లిరువ్ర 

రుం చైపడి వేడుకలకుం జొచ్చిన వారలకుం బురూరవుం డనుకుమారుండు 

వళ్లు నివ్విధంబున, 
27 

ఆ. నునుసుతుండు ఘనుడు నుగనాలితనమునం గొడుకుం గాంచి విసీవి కుందికుంది 



ర. శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

చింతం బొంది గురు వనీష్టుని భావించె నతనితలంపుతోన యతండు వచ్చె. 28 

వ, వచ్చి సుద్యూమ్నుండు మగవాం డగుకొొటకు నమునిపుంగ వుండు ఛంకరునారా 

ధింప నీశషరుండును దపని వ్ర యాసంబునకు సంతనీల్లీ యి ట్లనియె, 29 

మ, తనము న్నాడినమాటయుకా నిజముగా దన్నైనికిం బ్రీతిగా 
మనుజుండుక౯ా నెల వో నెలం బురుషుం డై మాసాంతరం బైన గా 

మినియె యీగతి వీడుపా టమర భూమిం దాన రథ్సీంచుం బొ 

మృనినకా వచ్చె వసీష్టూయ -“డామనుసుతుం డారీతి రాజ్యస్టుః డై జ, 80 

ఆ ముగున యగుచు మరల మగవాడు నగుచున్సు భూత థా త్రి, యంత నాతంజేలెం 

బ్రైజలు సంతసీంప బావోబలముతోడ, గస్పరునిశరుణంబేసీ కువలయేళ. 81 

వ, అతనికి నుత్క_లుండును గయుండును విమలుండును ననుకొడుకులు మువ్వురు 

గలిగి ధర్మ పరు లై యు_త్తరావథంబునకు రాజు లయిరి సుద్యుమ్నుండు ముదు 

సలియె వ్రతిష్టానవురంబు విడిచి వురూరవునకు భూమి యిచ్చి వనంబునకుం 

జనియె నివ్విధంబున, 82 

సీ కొడుకు సుద్యుమ్నుండు ఘోరాటవుల కేంగ వందుచు మనువు వై వస్యతుండు 
దనకు బిడ్డలు గ బ్రం దవ మాచరించెను హరిం గూర్చి నూతేండ్లు యమునలోన 

హరి యంత నిమ్యూకుం "డాదిగాం బదుగురు పు త్ర ల నిచ్చెను బొసంగ వారి 
యందు బృహద్ధ్బాఖ్యుం డనువాండు గురునాజ్ఞ విమలధర్మంబులు వెలయ(బూని 

తే, పసులకదుపులం గాచుచు బలుమొగిళ్ళు, వచ్చి నడురేయి జోరున వాన గురియ 
_ మందవిడియించిచుట్లు నేమణకయుండా నడవిమెకములు సొరకుండ నరసికొనుచు, 

వ, ఆంత, 84 

క, పబ్బికొనిన పెంజీకటి నిబ్బరముగ నడింకి నడింకి నింగికి వడితో 
గొబ్బున నెగసి తటాలున బెబ్బులి మందావుం బళ్లు చెలుకుట్ యజివన్, లిం 

క, డఉల్లములు గలంగి మొదవుల్క వెల్లువ లన్ని యును లేచి విచ్చలవిడితోం 
జెల్లాచెద ఆ పాతెన్సు బెల్లుగ నంజే యటంచు చెబ్బులిగాలిన్ ం 56 

వ, అయ్యావసరంబున, 87 

కాాఆవెంజీక టి మ్రోల గాన కశడిదం బంకించి వార్జరాల మం 

'ఇాఫుల్లావుశీరంబుం దు ంచి తెగదో యంచుర బులీ౯ా వెండియుకా... 

వాప్తానం దెగ చ్రేసిఫ భూవరుండు ద్ర్యోవ౯ా ఖద్దర_కృ కంబుచేం | 

వై గీయుచుం జేరి దూచెందల దె డ్రెన్వంబడ్డయ దేనువున్, తిప్ప 

చూచి దుళిఖతుం డై యున్న సృృషద్ధా/నిం గని కులగురుం డగువసీష్టుండు 

ee నీవ్ర 'రాజత్వంబునకుం బాసి యాయవరఠాధంబున ళూ, ద్రుండవు "గన్లుని 

శపియించె నతండును గృతాంజలి యె తసకుల చాస్య సివలన పౌకలం గైకోలు 

_ వడసీ యతనియనువ.తేంబున, 83 



నవనున్మరిభథమయు రక 

సీ, అఖిలాత్తుం డగు చున్నహరియందుం బరునందు భక్షి తోం జాలం దత్సరత మెజనీ 

యూర కోతను [డడ యున్న ప్రా పొణుల కెల్ల నావు జై డైసర్యేంద్రి ది యములు 7ప్పీ 

సంగంబునకుం బాసి శాంతుండు న నపరి గ్ర వుండు స నై కోరక యుండి తనకు 

వచ్చినయదియ జీవనము గావించుచు. చేను చాన 'నిలుపుచు ధన్యబ్యు 

తే, జడునితెజంగున నంధునిచందమునను 
జెవిటిభంగిని మహి నెల్లం జెల్లం దిరిగి 

యడవులకు నేగి కార్చిచ్చునందుం జొచ్చి 

చిక్కి. నియతుం జై బ్రవాంబుం జెందె నతండు, 40 

క, కవి యనుకడపటికొమరుండు భవనము రాజ్యంబు విడిచి బంధులతో నెం 
గి వనమునం బరమపురుషునిం బ్ర విమలవుతిం దలంచి తలంచి వరముం -'బొం చెన్, 

వ, మజీియుం గరూశుం డనుమానవునివలనం గొందజణు కారూశులు శ శ్రియలు 
గలిగి ధర్మ ంబుతోడిప్రి యంబున బ్రహ్లుణ్యు లై యు_త్తరాపథంబునకు రకు లై రి. 
ధృష్టునివలనథాక్ష ౦ “సనువంశంబు గలిగి భూతలంబున బ బ్రవాభూయంబు నొంది 

నెగడె నృగునివంశంబున సుమతి వుళ్లై నతనికి భూతజ్యోతి వుక్టై నతనికి వసువు 
జనించె వసువ్రునకుం బి తీతుండు గలి. yg తీతునికి నోఘవంతుండు జనించె నతని 

కరాంతు నోఘవతి యహుకన్యకను సుదర్శసుండు వివావాం బయ్యె నరిష్యంతుం 
డనుపుత్రు,ని జిత్రే నేనుం డావిభునకు దమ్షుం డాపుణ్యునకు మో థార్టంసుం 

-డాసుజనోనికి శర్వుం ర డమ్తువాత్తునిః నింద్ర, 'నేనుం డారాజునకు వీతిపోోత్రుం డో 

సుమతికి సత్య (ల వుం -డాఘనునికి నురు శ, శోన్రం డావీరునకు 'దేవదత్తుం డాపండితు 

నకు నన్ని వేళశుండు సుతు లయి జనియరెచి రయ్యన్ని వేళుండుగానీనుం డననెగడి 
జాతకర్ణుం డనుమహార్షి యై వెలసె నతనివలన నాగ్ని వేశ్యాయనం బనుబ్ర వకు 
లంబు గలిగా నివ్విధంబున, 42 

క, తెలుపబడె నరిష్యంతుని, కుల మెల్లను నీకు దిష్టకులముం చెలియం 
"ఊలివద రావేం ద్రోత్త తమ్మ తెలియును సర్భంబు స్కం "'చేటవడంగన్, 48 

వ, దిష్టునికొడుకు నాభాగుం డనువాడు కర్త వశంబున వైశ్యత్వంబు నొంచె 
నానాభాగునికి వాలంధనుండు కలిగ నతనికి వత్సేష్రీ వ్ర్తియు వత్స ప్రీ వీ తికిం బ్రాంశువు 
నతనికిం బ్ర మతియుః చ్చి మతికి ఖమిత్రు ౦డు ఖమిత్రునికిం జాకుషుండు నతనికి 

వివింశతియు వివింశతికి రంభుండు రంఫోనికి థార్మికుం డైనఖనినేత్రుండు నతనికి 
* గరంధనుండుం గరంథనున కవిత్సీత్తు నాయవికీత్తునకు మరుత్తుండు జనియించి 

'రామరుత్తుండు చక్రవర్తి యయ  నతనిచరి త్ర ౦బు వినుము, 44 

సీ అంగిరస్సుతుండు మహాయోగి సంవ ర్తు. డతనియాగమునకు యాజకుండు 
దిరిగి యుండెడివారు మరుజు" ఖ్యిగణము లొప్పారువి శ్వేదేన్ర లచటి: ఎభ్యు - 

లధికదఖ్రీణల బ్రావహ్వాణకోటిం దనివెసు నోమపానింబున సురవరుందు 



84 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

మది నుబ్బి బంగారుమయము గావించెను యాగవ స్తువు లెల్ల నధికనియతి 
తే, నామరుత్తుండు నేసినయజ్టిభంగి, ధిరభావంబుం జూగంబుం డెంపు గలిగి 

మఖమునే నేసిన వారిని మజీయు నెబుగ, మెల్ల లోకములందు నరేంద దృముఖ్యి. 45 

వ, ఆమరుత్తునకు దముండును దమునకు రాజవర్గనుండును రాజవర్ధనునకు సుధృ 
తియు సుధృతిక సౌధృ తేయుండును సౌధృ తేయునకుం "గేవలుండును కేవలు 
నకు బంధుమంతుండును నతనికి వేదవంతుండును వేదవంతునికి బంధుండును 
బంధునకుం దృణబిందుండును సంభవించి రంత, 46 

క అచ్చరకన్య యలంబుస, గ్ చ్చజం దృణచిందుం జూచి కామించి తుదిం 
బచ్చవిలుకానియమ్ముల్క ముచ్చిచ్చున వెచ్చి పొంచె మోహాతుర యు, 47 

వ, ఆదంపతులకు నిలచిల యనుంగూంతురు జన్మించె ,నాకొ మను, విశ శ్రృవసుండువొందిన 
'నైలబిలుం డనం గుబేరుండు వ్రుకై ములేయు నాతృణబిందునకు విశాలుండును 
శూన్యబంధుండును ధూమ్ర, శేతుండును ననువారు మువ్వురు గొడుకులు గలిగి 
రందు విశాలుండు వంశవర్లనుండై వై శాలి యనునగరంబు నిరించె నారాజునకు 
“హామచంద్రుం డానరేంద్రు నకు ధూన్రూకుం "డాపుడమి తేనికి సహాదేవుం డా 
బలిష్టునకుం గృ ళాళ్వుం దాకనికి సోమబొత్తుండు జనించె నతండు, 48 

ఆ, అమరవిభుండు మెచ్చ నళ్వ మేధము నే సని, భూరిపుణ్యగ తికి, బోయె నెలమి 
సోమదత్తుకొడుకు సుమతికి జన మేజృయుం డనంగం నొవురుం డువ ప్పతి ల్లె 49 

"వ, వీరులు క్ శాలు రనంబరంగి తృణబిందునికీ రి రివహించచి రాజ్యంబుశీ సరిమజియును, 

సీ శర్యాతి ౮ యనుశరాజు జనియించె ద్రివాపరుం డై నమనునుకు రూఢితోడ 
నతం డంగిరునిస త్త మందు రెండవనాంటి విపహితకర్మ ము' లెల్ల వెలయం జెప్పె 
నతనికూంతురు సుకన్యక యనువనజాథీ. దనతం డ్రి తోం దపోవనికి సరిగ 
చ్యవనాళ్ర మము జేరి సఖులును డానును పలపుష్పములు గోయం వాజి తిరిగి 

ఆ. యొక్క_పుట్టలోన నొప్పారుబో స్ట్తుల, "రెంటిం గాంచి వాండిముంటం బొడిచెం 
గన ముగుద మటచి ఖదోప్టితయుగ మంచు దైవవశముకతనం దమకియగుచు, 

క, జోస్టతుల ముంటం బొడిచిను వాతుల నెత్తురులు గురినె వసుభేశభట 
'ఛాశేములెల్ల నచ్చట్క నాతణీ మలమూత్ర త్రృబంధ మయ్యు నేం టా ర్ర్2 

వ, వసలం జూచి రాజరి ర్షి యగుళర్యాతి విస్మీ తుం డై మార రియ్యా శ్రమడూన 
ణంబు నేయ నోఫ వుదో-రది .కారణంబుగా మో కీ: నిరోభంబు సిద్ధించె నని పలుకు 
నవసరంబున దం డ్రి క్రి సుకన్యక యిట్లనియె, ర్లి 

తే, అయ్య యీాపుట్ట చేరువ నాడి యాడి, యిందులో "రెండుజ్యోతుల నేను గాంచి 
కంటకంబునః బొడువర_క్టంబు గరిన్సె నేవిధంబునం గురినెనో యెటుంగుమో వు, 

న, అనిన శర్యాతి ఫీతుండై కూంతుం దోడ్కొని వల్మీక ంబుకడకుం - 'జని యందుం 
దసంబు శన చున్న చ్యవనునిం గని తన నెర్చున "నతనినలనం బ బ్రసన్నత.. వడసి 



నవమస్క ౦0ధము రిక 

త్రవసిచిత్తంబు నెణీంగి తనపు తిక నిచ్చి యొట్టకేలకు౯ బధదికినవాం డై మునీ 
లీ ల లో 0 

శ్వురుని వీడ్కొని పురంబునకుం జనియె నంత, ర్ 

న పరమకోప్టు: డయిన ఖార్దవుం బతిం జేరి మిగులం బనులయెడల మెచ్చం దిరిగి 

యతనిపక్ల శాల నాసుకన్యక యను, మగువ గొన్ని యొుండ్లు మనువు మనియె, 

వ, అంత నొక్కనాం డయ్యా శ్ర మంబునకు వేల్పు వెళ్లి లైనయాళ్విను లీద్దలువచ్చిన 

వారలం బూజించి తనముదిమి సూపి చ్నవనుం డి ట్లనియె విరాకు మున్నుయాగ 

భాగంబుల లేని సోమపానంబు నేడు గల్చించి యిచ్చెద సోమపానసమయంబునం 
బానపా శ్ర ౦బు మోకు నందిచ్చెద నాముదిమి మానువుం డని యి ట్లనియె, 57 

క. నవకం బగు ప్రాయంబున జవరాం డ్రంగ రంచుమేనిచక్క._(దనంబు౯ా 

ఫీవతరముగం గృవ చేయుడు, దివిజాధిపవై ద్యులార దీవింతు మిమున్, 58 

వన, అనిన నశ్వి దేవతలు సంతోషించి సిద్దనిర్మి తం బయిన యీమడుంగున మునుంగు 

మని పలికి, 59 

సీ, ముసలితావసుం బట్టి మొగి నెత్తుకొని పోయి ముగురునామడులసన మునిగి లేచి 

వనితాజనము నెల్ల వలపించువార లై సుందరమూర్తు లై సుభగు లగుచుం 

గవులమాలికలతో. గనకకుండలములతో మంచి-చీవలతోడం దుల్యు 

క సూర్య లేజస్కు. లె యున్న వారల మువ్వురం బొడగాంచి ముగుదబాల 

"లే, యింందుం బెనిమిటి వీం డని యొలుంగ లేక, గరిత గావున నిజనాథుం గానగోరి 

సుభగ మతులారనానాథుంజూపుండను చు,నకిదేవతలకపు డయ్యబల (మ్రొక్క. 

వ, వార లావతి వతనిజమరితనంబునకు మెచ్చి వయోరూపసంపన్నుం డయిన 

చ్యవనుం జూపీ దంవతులవీడొ్కొ-ని నిమాసారూఢు లై వేలుపుల్యస్రోలికింజనిరంత, 

సీ యాగంబు నేయంగ నర్ధించి శర్యాతి చ్యననమునీంద్రు నాశ్రమముక డకుం 

గరాంతు నల్జునిం దోడుకొని పోవువేడుక వచ్చి పుత్రికకుం బార్న్యృంబునందు 

సూర్యు లేజంబున సొంపారునరుం గని వీ డెప్వండో దీనివిభుండు గాడు 

జుల్లరె యనిప్రుత్రి నేసిన ప్రియములు మ్రైక్కు-లు నొల్ల క మోము వాంచి 

కే. మాబుమాటాడ దీవింప మనసు రోస్కిచ్యవనుం డధికుండు మునిజనస త్హముండు 

భువనసన్ను తుం డతంజెందుంబోయె నాతం జెట్లు వంచింపంబడియె వీండెవ్వం డబల, 

మ, తగచే భర్మమె శీలమే కులజ వైదర్చించి మోదింవ నా 

జగ జారాధ్యుని బుణ్యశీలుం దపని౯ సాధ్వీమనస్పమతు౯- 

మగనికా మాని భుజంగుం బొందం దగునే మానంబు వాటింపంగా? 

దగచే దుర్లతిం ద్రోచితే కఠినవై తండ్రిం బలిం గూంయతురా, 68 

ఆ, పద నయన మగండు పాయంపఫువాం డైన గాపు వెట్టి కొంతం గావ నేర్చుం 

గడంగి ముసలితపనీ గావంగ నేర్చున్సే యువతి ముదుకం గూర్చ నొప్ప చెందు, 

tt 
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వడం దండ్రి శ్రి ట్లనియె, 65 

క్, నీయల్లుం డితండు భార్షవుం డయ్య్యా జారుండు గాండు హర్ష ముతోడకా 
ద షె 

'నెయ్యుంబు నిల్చు మంచును దొయ్యలీ సర్వంబు దం డ్రితో వినిపించెన్ , 66 

వ, అంత కరార్టతియు నప్ప నప మత్తుం డై కూంతుం గాలలిందుకొని గారవంబున నయి 

దువవు గమ్మని దీవించే. నంత భార్యాసహితుం డై డై చ్యవనుండు సని తనమా 

మకు యాగ ౦బు చేయించి యొక్కప్మాత్ర తంబున “సోముభాగంబుం బట్టి నిజతవో 

బలంబున నశిషదేవతల కిచ్చినం జూచి, 67 

క, కోపముతోడను వాసవుం డేవున ముని = వైనివ్క మె _త్రిన మరలం 

దావసుఃడు వ జ్రిభుజమున, నాపని నిలివెక౯ జగంము లాళ్ళ ర్యపడన్ 65 

న, ఇవ్విధంబున నషేచేవత లిద్దబు వైద్యూలై సోమభాగంబు "లేనివారయ్య్యు. జ్యవ 

నుసౌమూ రృష్టంబునం OE వభాగు లయి చనిరి క ర్యాతికి నుత్తానబర్జి యు నానర్హుం 

డును భూరి వేణుంపో నను మువ్వురు కొడుకులు గలిగి రందు, 9 

స్కీ ఆన ర్థునకు నైవతాహషయుం డుదయించె నతండు కుళస స్థలి యనుపురంబు 

నీరధిలోపల నిర్మించి పెంపుతో నాన్నర్తముఖవిషయంబు లేలెం 
గనియెం గకుది వ ద్శిముఖ్యం ఛై ఇ ననందనళ తము ర వతు(డు విశాలయశుండు 

దనకూంతు వతి థాత ముందటం బెట్టి తగువరు నడిగడితలయపుతోడం 

తే, గనం దోడ్కొని బహ్హలోకమున శేరి యచట గంధర్వకిన్నరు లజునిమైరాల 
నాటపొటలుసలుపంగ నవసరంబుు గాక నిలు చుండె నతం డొక్కతణముతడవు 

వ, అంత నవసరం బయిన నజునికి నమస్కరించి _రైవతుండు శేవతిం జూవియిట్లనియె, 

ఆ, చాల ముద్దరాలు జవరాలు గొమరాలు, నీళుభాత్తురాలి కవ్వం డొక్కొ. 
మగయ సె చెప్ప మనిన మది జూచి పకపక, నవ్వి భూమిపతికి నలువ వలికె 72 

సీ, మనుజేశ దీనికై మదిలోన దలంచినవార 'లెల్లను గాలవశతం జనిరి 
వారలబిడ్డల వారలనుసువుల వారలనో శ్, ంబువారి నైన 
వినము 'మేదినిమింద వినుము నీవచ్చినయీలోన నిరువదియేడుమా'టు 
లొండొండ నాలుగుయుగములుం జనియె నీ వటు గాన ధరణికి నరుగు మిపుడు 

'తే, చేవదేవుండు హరి బలబేవుం డనంగ, భూమిభారంబు మాన్చంగం బుట్టినాండు 
సకలభూతాత్త్మకుండు నిజాంశంబుతోడ, యువతినుణి నిమ్ధు జనమణి కున్న తాత్త 

వ, అని యాన తిచ్చిన బు బహాకు నమస్కరించి భూలోకంబునకుం జనుబెంచి సోదర 

స్వజనపానం బగుతనసగరంబున కారాజు వచ్చి బలభద్రుం గాంచి "రేవతీకన్య 
నతని కిచ్చి నారాయణా శ్ర మం బగుబదరి కావనంబునకు' నియమంబునం దపంబు 

సేయం జనియె, 74 

క, నభగుంం డనునునుజవతీకిని శుభమతి నాభాగుం డనంగ సుతు డుదయించెం 
బృభు ల్ కవి యనుతలణ్చన్క, విభజించిరి భ్రాత లతనివి_త్షను నధిపా, 75 
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వ అంత నాభాగుండును బ్రవాచారి యై తనతోడంబుట్టునవులను ధనంబులపా లడి 
గిన వారలు *దం డ్రి చెప్పిన కృమంబున నిచ్చెద మనిన నాభాగుండు తం డ్రియగు 

నళగు కడకుం జని విఖాగంబునేయు మని పలికిన నతం డిందు నంగిరసులు మేధ 

గలవార లయ్న్యును సత్త యాగంబు నేయుచు నాజవదినంబున నర్హ్ల కర్శంబులు 

దోంవక మూడఢ్గు లయ్యనరు వారలకు నీవు వైశ్య చేవసూ_క్ష కంబులు ' రెం తిం 

గించినం గవి యనం బ్రసిద్ధి కెక్కె_దను దానం'జేసి బారు కృతక ఎతు లై. స్వర్దంబు 

నకుం బోవుచు స్త్ర పరి శేషితం బైనధనంబు నీ కిచ్చెద రని పలికినం దండ్రి 
వీడ్కొని నాభాగురడం సని యట్లు నేసిన నంగిరసులు సత్ర్రపరి శేషితభనంబు 
లతని కిచ్చి నాకంబునకుం జని రంత, 76 

క, అంగిరను లిచ్చువసిండిక్కి మంగళమతిం జేరునృవుని మానిచి యొకండు 

త్తుంగుండు గృహ్షైాంగుండు దగ, ముంగల నిలుచుండి వి _రృముం జేకొనియొన్, 

వ, వానిం జూచి నాభాగుండు దనకు మును లిచ్చుటంజేసీ తనధనం బని పలికిన న, 
మృహాఫురుషుండు విరాతేండి, డి నెప్పినక్క కమంబ క _ర్తవ్యం బనిన నాభాగుండు నభగు 

నడిగిన నతండు యజ్ఞ మందిరగతం శ బై యుచ్చిస్ట్రం బగుధనంబు దొట్ల మహో 

మునులు రు దున కిచ్చి రది శారణంబుగా నా దేవుండు సర్వభనంబునకు నర్త్ముం 

డనిన విని వచ్చి నాభాగుడు మహాదేన్రునకు నమస్క_రించి దేవా యోాధనేంబు 

నీయథీనం బని మాతండ్రి నెప్పె నే నపరాధంబు సేసితి సహింపు మనవుడు భక 

, వత్సలుం డగు నమ్తుహాస్థరుష్కుండు నభగుసతర్థివచనంబునకు నాభాగునినిజంబు 

నకు మెచ్చి నీవు 'బేప్పక పలికితివి కావున స త్రపరిశేషితం బగుధనంబు నీకు నిచ్చితి 

నని పలికి యంతర్జర్శిత్వంబును సనాతనం బు, హాజ్ఞానంబును నుపదేశించి తిరో 

హీతుం డయ నివ్విధంబున, 78 

క, భునిలో నాభాగునికథ, దవిలి మతి౯ రేవు మాపు దలంచినమా త్రం 

గవి యగు మం త్రజ్ఞాం డగుం బృవిమలగతిం బొందు నరుండు భ ద్రాత్మకుం డ్. 

వ, అంత నాభాగునకు నంబరీషుండు జనియించె నతనియందు జగద, తిహతం వైన 

బాహణశావంబు నిరర్థకం బయె్య్థి ననిన విని యేమికారణంబున దురంతంఛై న హ్హా 

, దండంబువలన నతండు విడువంబడియె ననిన నష్పుడమిజేనికి శుకుం డిట్లనియె: 80 

అథ అల౦బరీపోపొఖ్యాన ము ఏతా 

శాస స ్థపనా భభ రము దో_స్తంభంబునం బూని సం 

చౌ ప్పశ్రీయుతుం డై మహావిభవసం సంపచ్చాతురిం గల్లి దు 

CREE ప్పిం జెందక చె వెప్తవాశ్చనల మేరం గాలముం “'బుచ్చుచుళా 

సుప్రిం బొందక యొచ్పె సద్దుణగరిస్థం ౦ డంబరీషుం డిలన్, 81 

స్కీ చి తంబు నుధురిపు శ్రీ పాదముల ముంద వలలు హూరగసణవఠనమంద 

asad 

* ఇచ్చో నిందలివిషయమునకును సంస్యబ్చశళాగ వతినిషయమునకును భేదము గానంబడియెధు. 
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ఆ, 

వ, 
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కరములు విష్ష స్టుమందిరమార్టనములంద శ్ వములు హరిక థాశ్ర్ ఛవణమంద 

చూపులు గోవిందరూపవీ శ ణదంద లిరము గేశవనముస్కృతులయంద 

పదము లీశ్వర గేహపరిసర్పణములంద కామంబు చ క్రినై 0కర్యమంద 
సంగ మచ్యుతేజనతేనుసంగ మంద, ప్రాణ మసుకారిభశా కాం మ్రీకమలమంద 

రసన దులసీదళములంద రతులు పుణస్ట్రసంగ తులయంద యోొరాజచం ద్ర మునకు, 

మతియు నన్నహీవిభుండు. రితి 

ఘన వై భవంబున గల్మపదూరుం డై యజ్జేళు నీళు నష్టాతుం గూర్చి 
మొనసి వసిష్టాదిమునివల్ల ఇ భులతోడం దగిలి సరస్వతీతటమునందు 
మేధథతో బవబవాజిమేధంబు లొనరించె గణుతింవ రానిదకీణలు వెట్టి 
సమలోష్ట్రహేముం డ సర్వకర్మంబులు హారిపరంబులు గాంగ నవని యేశె 

వినంభ కులందు విష్ణువునందుం గ,లంక యెడల మనసు లంశె పెట్టి 

విపాతరాజ్యవృ శ్ర తి విడువనివాండు నై, యతడు రాచతపసీ యనంగ నొచ్పె, 

వెండియు నమ్వవోభాగ వతుండు, రర 

హారి యని సంభావించును హరి యని దర్శించు నంటు నాఘ్రణించు౯ా 

హరి యని రుచిగొనం దలంచును, హరి హారి ఘను నంబరీషు నలవియె పొగడన్. 

ఇట్లు పుణ్యచిత్తుండు నీళశ్వారాయత్తుండు నై యల్లనల్లన రాజ్యంబు నేయుచున్న 
సమయంబున, 87 

అతని కీవా మానె హరులందుం గరులందు భనములందుం గేభివనములందుం 

బుత్రులందు బంధుమిత్రులయందున్తు బురమునందు నంతిపురమునందు, 88 

అంతం నొంత కాలంబున క మేదినీకాంతుండు సంసారంబువలనికేగులంబు విడిచి 

నిర్మలుం డై యేకాంతంబున భ_కివరవశుం డయి యుండ నారాచతపసీకి భ_క్త 
లోకవత్సలుం డగువురుపోో త్తముండు వతిభటశితణంబును ని జజసరతుణంబును 

నిఖలజగదవక్ర క,ంబును నగుచ క్రంబు నిచ్చొ చనియె నంత, 83 

తనతోడినీడన వడి ననురూప మసుణాఢ్య మై యైనయాత్ర మహిషితో 
జనవిభుండు ద్వాదశీ వ్ర నత్క మొనరంగ హారిగనార్చి నె నొకయేం డధిపా, 90 

ఇట్లు వృతంబు నేనీ యావ తాంతంబునం ౫ా_ర్లికమాసంబున మూడు రా త్తు 

లుపవసీంచి కాళిందీజలంబుల స్నాతుం డయి మధుననంబున మహాోభిశే వ కవి 

నంబున విహితపరికరసంపన్నుం డయి హరి నభిషేకంబు నేసి మవోహరంబు 
లయినగంధంబులు సమర్చించి యభినవా మోదంబు లీ నపువృములం బూజించి 

తదనంతరంబ, 91 

kat పా "లేజై వ్రవహింప నంగరుచులుం (బాయంబులుకా రూపము 

Cc లి. భూ్త ెరలుగాక వెండిగొరిజ వే ప, మోరుళృంగంబులుం 

గాలం గ స్ప్రల యల్ల్బు నాశుచును రంగచ్చేల శై లై యున్నమం 
Ne లీ 

గో 
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చాలక్ న్యర్చుదపట్క_ మిచ్చె విభుం డుద్య దై (దిక శ్రేణికిన్ 92 

చెక్కండ్రు విప్రవరులకు, గ్రక్కున నతిభ _క్టితోడం గడుపులు నిండం 

బొక్క_పుటన్నం బిడి విభుం డొక్కెడం బభారణము నేయ నుద్యో|్యోగింపన్, 99 

అయ్యాువసరంబున, 
94 

భాసురనిగమపదోపుృన్యాసుండు సుతపోవిలాసుం డనుపమ'రారాగా 

భాస్టిసుఃడు రవిభాసుండు ద్కుర్యాసుం డతిథి యయొషుందన్ని వాసంబునకున్ . 95 

అ ట్లతిథి మై వచ్చిన నమ్మునివల్ల భునకుం బ్ర తు్లట్టైనంబు నేసి కూర్చుండ గద్దియ 

యిడి పాదంబులు గడిగి పూజించి నేమం బరసీ తనయింట నన్నంబు గుడువుమని 

నమస్కరించిన నమృహోత్తుండు సంతసించీ భోపినంబునకు నంగీకరించి . నిర్మలంబు 

లగకాళిందీజలంబులం బరమథ్యానంబు "సేయుచు మునింగి లేచి రాక తడవు 

నేసిన మువూన్తాన్రావళిష్ట్ర యగుదా్యాదశియం దెం బారణ నేయ వలయుటం 

జింతించి టట్రావూణాతి క్రమదోషంబునకు - శంకించి విద్వజ్ఞనంబుల రావించి 

వారల నుద్దాశించి 96 

క్ష, ముని నీరు సొచ్చి వెడలండు, చనియెడు ద్యాదశియు నింత సనియ న్నీలో 

నన పారణయుకొ వలయును, వినిపింపుం డర్ష్హ ధర్మవిధ మెట్టిది యో, 97 

వ, అనిపలికిన నారాజునకు శ్రూవాణజను లి ట్లనిరి, 98 

ఆ. అఖీతిగినోయి రామి నధిప యీద్యాదశి, పారణంబు మానం బాడి గాదు 

ళో 

వ, 

తే, 

గుడువ కుంట గాదు కుడుచుటయును గాదు, సలిలభతుణంబు సమ్మతంబు, 99 

అని ధర్మసందేహంబు వాపిన నా రాజర్షి శ్రేస్టుండును మనంబున వారిం దలంచి 

నీరు పారణంబు నేనీ జలంబుల మునింగినతపసిరాక శెదురుచూచు చున్న సమ 

యంబున, 
100 

యమునలో. గృతకృత్యుం డై. వచ్చి రాజునే నేవితుం డై. రాజూ చేస్టి తంబు 

బుదిలో నూహించి బొమముడిమొగముతో నదశెడిమేనితో నాగృహించి 

"రెట్టించి యాశలి గొట్టు మిట్టాడంగ నీసంపదున్న త్తు నీనృశంసు 

నీదురహూంకారు నిందు గంటి రే విష్ణుభ కుడు గాడు వీడు నన్నుం 

గుడువరమ్హని మునుముట్టం గుడ్చినాడు, భధర్షభంగంబు చేసి దుష్కుర్ము. డయ 

నయిన నిప్పుడు సూ చెద నన్ని దిశ ల్క నేను గోపింప మాన్సువాం డెవ్షండను చు, 

చ, చెటవెటం బండ్లు గీటుచును భీకరుం డై కనుల్లోవ నిప్పుకల్ శ (1 లో 

వ, 

క 

పాటఫపాట రాల గండములు పొాంగ మునీంద్రుండు వాుంకరించు చుకొ 

జట మొద *“లంటంగాం బెజికి చక్క_న దానన కృత్య నాయుథో 

త్క_టవరకూలహాొ _స్తయుతం గా నొనరించి కవించె రాజుపై, 102 

అంత, 108 

కాలానలసన్ని భ మై ళూలాయుధహ_స్త యగుచు సుజిసులు స్ఫుక్కక్ 

త 
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చేల బదంబులం ద్రొక్కూచు, వాలి మహోకృత్య మనుజెవల్ల భుం జేరెన్, 104 

ఆ, ఆప్రకార మెజింగి హరి విశ్వరూపుండు, వెట్టితవసీ నేయువేడబంబుం 

జకెట్టు మనుచు జక్రంబుం బంచిన, వచ్చే నదియుం బ బ్ర శయవహ్ని పగిది, 

వ, వచ్చి ముని పంచినకృత్యను దహించి తనివి సనక మునివెంటం బడిన మునియును 

మేరుగువా _ నొచ్చిన నదియు వ్యాళంబు వెనుకొనుదవానలంబుచందంబునం 

దోన చొచ్చి మటియును 106 

మ, భువి దూజ౯ భువిం దూటు నబ్జిం జొర నబ్బుల్ - సొళ్ళు నుచ్వేగి మై యె 

దివి! బాకా దిని బాకు దిక్కులకుం బో “దగ్నిథులం బోవు జి 

క్కి వెసం ఎగుంగినం గ్కుంగు నిల నిలుచుం గడింపం గ్రేడించు నొ 

క్క_వడిలా దావసువెంట నంటి హరిచక్రం బన్యదుర్వ కృమై, 107 

శా, వలోకంబున ౩న వెంట బడి తో నేతెంచుచశానల 
[౬ (Wy 

జ్యూలల్ మానువువారులేమిం జని చేన'జేక్ణస్థు లోకేశు వాం 
డాలోకించి విభాత విశజననవార్థిపార పారీణ 

ఖాలీ లేథణ చూడవే కరుణం జ కృ్కంబుకా నివారింపవే, 108 

ం 09 వ, అనిన బ్రవాయి ట్లనియె, 1 

మ, కర మర్థి౯ ద్విపరార్థసంజ్ఞ గలయికాలంబుం గాలాత్యుం డై 
సొరిది౯ నిండంగం జేసి లోకములు నాచోటు౯ విభుం డెన్నండో 
పరిఫూ_ర్సి౯ గనుంగ్రైవం 7ెంపు గదురకా భస్మంబు గాం జేయు నా 

' హరి చక్రానలకీల కన్యుం డోళరుం డడ్డంబు గా నేర్చునే. + 110 
ఆ, ఏను భ నడు దక్షు డింద్రాదులును బ్ర బ జ్వాపతులు భృగుడు భూతప తులుశిరము 

లందు దాల్లు మతనియాజ్ఞ జగ సతర, బంచు భూరికార్య మతుల మనుచు, 

వ, కౌన్రున సుదర్శనానలనిబారణంబులకు నోవ నని విరించి వలికిన దుర్యాసుండు 

7 లాసంబునకుం జను బెంచి వ్ రు నాలోకించి చక్రానలంబు లెజుం ె టింగించిన 

నమ్షహోదేవుం డి ట్టనయె, 112 

నీ వినవయ్యా తండి డ్రి యీవి శ్వేశ్వారునియందుం జతు రాస్యజీవకోశములు సెక్కు. 

'వెలసంఖక్జిలు నడి వేళతో నిబ్బంగి నగు చుండు జనుచుండు నదియుంగాక్ష 

యెవ్యానిచే భాంతి "నే మందు చున్నార మేను చేవలు డసురేంద్ర సుతుండు 

నారదుం డజుండు సనత్కుుమూరుండు ధర్తుం డాకవిలుండు మరీచ్యాదో లన్య 

ఆ, పారవిదులు సీద్దపతులు నెవ్వనిమాయ, "నెలులోలేము దాన నింత వడుదు 

మట్టినిఖలనాథునాయుధ శ్రేష్టంబుం దొలంగంజేయ మాకు దుగ్గభంబు, 118 

వ, మునీంద్రా నీవు నమ్తహోత్తునికరణంబు వేడు మతండు మేలు నేయం గలవాం 

డని పలికిన నీళ్యరునివలన_ నిరాశుండై దుర్యాసుండు వై కుంళనగరంబునకుంజని, 

ఛా, ఆవై కుంశములోనిభర్యమణిసౌథాగ్రంబునై లచ్చి చా 
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గ్ల వ౯ా మెల్లన నర్మ భాషణములం గ్రీడించువుణుస్ధిక్ వారిక 

'జేవాధ్ధిళ్యరుం గాంచే యోవరద యోాదేవేశ యోభ_క్ట కర 

తావిద్యా్యాపరతం త్ర, త మానుషగదే చ క్రానలజ్యాలలన్ . 115 

ఉ. నీదుహిమార్ల వంబుతుది నిక్కముగా నెలుగంగ లేక నీ 

ప్రే మకు వచ్చుదాసులకుం (గి, గించుతనంబున నెగ్గు నేనితి౯ 

నోమజవుకా స సహింవు మట నారకుం డైన మనంబులో భవ 

న్నామము చింత నేసిన ననంతసుఖస్థతి  నొందకుండునే. 116 

వ, అని పలికి పాదకమలంబు (మెక్కి. "లేవక యున్న దుర్వాసునిం గని హరి 

చ, చలమున బుద్దిమంతు లగుసాధులు నాహృదయంబు లీల దొం 

గిలి కొని పోవుచుండుదు రకిల్చిమభ క్రి కిలతాచయంబులక౯ా 

నిలువంగం బట్టి కట్టుదురు నరుతో మదకుంభినై వడి౯ 

వలలకుం జికె భ్ “క జనవత్సలతం జన కుందు దాపసా, 1B 

ఆ, నాకు మేలు గోర నాభ కులక కాని భక్తజనుల శేన పరమగతియు 

భ కుం ఉందు జనినం బటతెంతు వెనువెంట, గోవు వెంట దగులుకో డెభంగి. 

ఆ, తనువు విడిచి తనయుల జుట్టాల, నాలి విడిచి సంవదాలి విడిచి 

నన్నకాని యన్య మెన్నండు “నెలుంగన్సి వారి విడువ నెట్టివారి నైన, 121 

క, పంచేందియముల తెరువుల, వంచించి మనంబునందు వరమతులు + చో పతి 

పించి వహింతురు నన్నును, మంచివరుం బుణ్యసతులు మరగినభంగిన్ , 122 

క, సాధులహృదయము నాయద్కి సాధులహృదయంబు నేను జగముల నెల్ల౯ 

సాధుల నేన యొటుంగుదు, సాధు లెటుంగుదురు నాదుచరితము విప్రాః 128 

ఆ. థారుణీసురులకు: దపము విదర్ధయు రెండ్కు ముకి నేయుచుండుముదముతోడ 

దుర్వినీతు లగుచు దొర్దను లగువార్తి కివియెం గిచు నేయ కేల యుండు, 124 

క, నాలేజము సాధులలో, నాతత మై యుండు వారి నలంచుజనులకు౯ 

“హీత్తి క్రియ ఛీతి నిచ్చుం, జేతోమోదంబుః జెటుచు సిద్ధము సుమా, 125 ' 

క, అడె పో బ్యావాణ నీకును, సదయుండు నాభఖాగసుతుండ జనవినుతగుణా 

స్పదుం ప సభ య మాతని, మది సంతసవజచి వేడుమా శరణంబున్, 126 

మ, అని శ్రీవల్ల ల్ల భుం డానతిచ్చిన మహోద్యచ్చక్క క శీలావళీ 

జనితాయాసుండు నిర్వికాసుం డుదిత శ్వాసుండు దుర్యాసుం డ 

లన యేతెంచి సుభ క్షి గాంచె గరుణాలావణర్థి' వేపులా విడో 

షు నయోదారమనీషు మంజుమిత భాషు న్నంబరీషు కా వెసన్, 127 

వ, కని దుగఖతుం డయి యమ్మహివల్ల భుపాదంబులు వట్టి విడువ కున్న నానరేంద్ర, 
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చంద్రుండు చరణస్పర్శనంబునకు నోడుచుం గ రుణారసభరితహృదయుం డయి 

హరిచక్క కంబు నిట్లని 'స్తుతియించె, 1 128 

సీ, నీవ పావకుండవు నీవ సూర్యుండను నీవ చంద్రు ండవు నీవ జలము 

నీవ నేలయు నింగి నీవ సమిోరంబు నీవ భూకే ద్రియనికర మూవ 

నీవ బ్రహ్మంబును నీవ సత్యంబును నీవ యజ్ఞ ౦బును నీవ ఫలము 

నీవ భోశేశులు నీవ సర్వాత్మ యు నీవ కాలంబును నీవ జగము 

జే, నీవ బహుయజ్ఞ జ్ఞ భో జివి నీవ నిత్య, మూలతేజంబు నీకు నే (మ్రైక్కువాండ 

నీరజాతుండు = ఇవాల మన్ని ంచునట్టి, నేన్త స్రనుఖ్యమ కావవే చాలు మునిని, * 129 

హరిచే నీన్ర విసృష్ట మె చనంగ మున్నాలించి నీభారల౯ 

pes వ్రాలుట నిక్క మంచు మునువే చై ల్యెళ్వర వ్రాలేముల్ 

థీరముల్ బాదములుకొ భుజూాయుగళముల్ - "భీదిల్లి యంగంబు ల 

ప్లైరగం బ్రాణసమిోరముల్ వడలు నీ యుద్ధంబులం జై, జక మా, 180 

ఆ, కోలం నిద్ర వోవం గలలోన వచ్చిన, నిన్ను జూచి వర్షం నిద, వోదు 

రసురనరులు శయ్యలం దున్న సతులు మవుభాతమందు శేచి పైలవరింప, 181 

ఉ. చీశటిం బాొవుచులా వెలుంగు నేయుచు  సజ్జనకోటి నెల్ల స 

శ్రీకను జేయు నీరుచులు నెల్వున ధర్మస సమేతశై నిను 

వక్రున నిట్టి దట్టి దని వర్ణన నేయ విథాత చరం డ 

స్తోకము సీదురూపు గలదుం. దుది లేదు పరాత్పరాద్య మై. 132 

ఆ, కనులలోచనుందు ఖలుల శితీంవంగం బాలు నేయ నీవు పాలు పడితి 

వైన నింకం జాలు నాపన్ను డ్రై యున్న, తవసీం గావు మోకు ధర్మవృ త్రి, 1883 

వ, అని వినుతించి శేలుందమ్థిదోయి నొసలం బొసంగించి యి ట్లనియె, 1834 

ఆ, వ నముస్కరింతు నిం ద్రకా త్రేవభూము, శేతువునకు ధర్మ శేతువునకు 

విములరూ పమునకు విక్ళోదీప పమునకుం, జక కృమునకు గుప్త క క్ర క్రమునకు, 185 

వ, అని ముజయుని ట్లనియె, 186 

ఆ, విపితభర్షమందు 'వివారింతు నేనిని, నిష్ట మైనదృవ్యి మిత్తునేని 

ధరణిసురుండు మాకు చై వతం బగు నేనీ, 'విప్రగకు శుభంబు వెలయు గాక, 

క, అఖిలగుణా శ్రయుం డగుహర్కి సుఖి మై నాకొలునవువలన జొక్కెడినేని౯ 

నిఖలాత్మ మయం డగుటకు, సుఖ మందుం గాక భరామిసురుం డివ్వెళన్ 198 

వ, అని యివ్విధంబునం బొగడువుడమి అేనివలన మన్నించి తపనీని దావాంబు. నొం 

ద్ంవక రక్క_సులనొంగచ క్ర కంబు తిరిగి చనియి నంత దు ర్వాసుండు శాంతిం 

- బొంది మెల్టనిమాటల నారాజుకా దీవించి యి ట్లనియె, 139 

మ, నరనాథో_త్తమ మేలు శేసితి కదా నాతేప్పు మన్నించి శ్రి నీ 

హరిపాదాబ్ద్బము లింత ముట్ట గొలుతే యాళ్చర్య మౌ గ చెన్నుచో . 
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నరుదం గ్రే, నినుబోంటిసాధునకుం దా నై యిచ్చుటల్ గాచుటల్ 
సొరిది నై జగుణంబు లై సరస వచ్చుం గాదె మి, క్రాక్ళతిన్ , 140 

వ, అదియునుంగాక, 141 

మ, ఒకమా చువ్ననిసేకు కర్ల ములలో నొయ్యార మై సోంకినళా 

సకలాఘంబులుం బల్ల ట్ తొలలస౯ా సంభఛాంంతితో నట్టిస 
త్పుకరు?ా కుం భత్రీర- సాదు హారి నిష్షు౯ా జవజేచేళుని “ 

న్నక లంక స్థతిం ష్ ్ టభ గ్ నుక ఘు "బే నడ్డంబు రాజా గణ. 145 

ను త్తకోకిలను, తప్పు లోంసొన చ స్త పా సకదాహానుం చెడయబాపి తె 

నొప్పు నొప్పు భవద్దయారస మోనశేశ్వర పోముల్ 
నెప్ప నుస్తును వోయి రమణ చేర ధన్యుండ నైతి నీ 

శెవ్చుడుకా శుభ మేను గోరెద నింకం బోయెద భూవరా,ః 148 

క్క అనిన విని 'రాజముఖ్యుండు, మునివల్ల ల భుపాదములకు య, క్కి కడుకొ మ 

న్నన నేసి యిక్ట్ర భోజన, మనువుగం బెట్టించెం దృప్పుం డయ్యె నతండున్, 144 

వ, మజతియు నమునీం దుం డి టనియె, 145 
జాలీ లో లు 

కొ, కంటి౯ా నేంటికి నిన్ను నీవచనముల్ కర్ణద్యయిం బ్రి వ్తిగా 

వింటి న్నన్నముం గొంటి నీగృుహమున౯ పేడలో ఫలం బబ్బె నే 
మంటిం బోయెద నీచరిత్ర మమరుల్ మదర్త్యుల్ సుఖానీను.లై 

మింటకొ మేదిని సన్ను లోపల ల రీమి6దకా నేం ట్రా ల ణీ, 146 

వ, అని చెప్పి దుర్వాసుం డంబరీషుని దీవించి కీ పే మింటి తెరేవున బ్రహూలో 

కంబునకుం జనియె మునీశ్వరుండు వచ్చి ముగుడం జనువేళకు నొక్కవత్స 
రంబు నిండి ట్ర తంబు పరిపూర్ణం బైన, 147 

ఆ, అవనిసుకుడు గుడున నతివవి శో ౦ బైన, వంటకంబు భూమివరుండు గుడిచెం 

దపనీనెగులుమాన్న్సం దానెంతవాం డను, హరికృపామహ త్త గ మనుచు దలంచి, 

వ, మజీయుసు, 149 

క, వారి గొల్చుచుండువారికిక బర మేస్టివదంబు మొదలు పదభోగంబుల్ 

నరకసమము లనుతలంవును ధరణీ రాజర్థింబు తోడితగులము మానెన్, 150 

వ, ఇట్లు విరక్తుం డై. 151 

ఆ, తనకు సదృళు లై నతనయుల రావించి, ధరణిఛరముం వారిం చాల్చం బంచి 
కాననంబు సొచ్చిం గామాదివిజయుం డై, నరవిభుండు వారిసనాథుం డగుచు, 

క, ఈయంబరిషుచరితముం దీయంబున విన్న6 జదువ ధిసంవన్నుం 

డై యుండును భోగవరుం, డై యుండును నరుండు వుణుస్టి(డై యుండు నృపా, 

వ, విను నుభ్యుంబరిషుసకు విరూపుండును గేతుమంతుండును శంభుండును నను 

వారు మువ్వురు గొడుకు లందు గేతుముంతుండును శంభుండును హారింగనార్సి 
B—42 
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తపంబు నేయువానై వనంబునకుం జనిరి విరూవునికిః బృమకళ పండుకు బన 

దళ్యునకు రఢీతరుండును గలిగి గవ్మహోణునికి సంతతి శే కువ నండి స. డగు 

మునీందు,౦ డతనిభార్యయందు బి వా లేబోనిధు అయినసకొనుకులం గలినిం ఆ 

వారలు రథీతరగో త్రులు నాంగిగను లము జ్రావ్హాయిలు నై యగ ఒంగి, ము: ఖు్ల 
యది ళ్ ఏ. ళాల Ty లయి సృవర్థిల్లి రని చెప్పి శకుం డి ట్లనియె, lnk 

గ్ర ఇశ్వ్యూసవంశాను తుము రీ 

క, ఒకనాడు మనువు దుమ్మిన్స వికలుందు గా కతనిఘారింవి కము పెంటం 
బ్ర కటయశుం డిత్యోకుం, డక లంకుండు వు “ప్ కుళాక్టీక ం రై, 15 

నీ ఇవ్యోకునకుం బుత్రు, "లెలమి. బుట్ట నూ] Db ee సగట 

కుండు నాతేని'వెద్దకొడుకులు మువ్వ భార్యా గను ధు హీవాఛలంబు 

వింధ్యా ద్రిమధ్య ముర్వీిమండలము గొంత మేల యి భక గ స ఉల్క 
వాందున నాతూప్పభూమి పాలించి! యంవటు వదనము Ey 

తే, యున్న నలువదియుడ్వురు న్తుగ్తరొ ర దఖ్రీణో కుం గన్ని! గం (5 0 
నష్టకా కాద్ధ మొనరింతు ననుచు న గృ సుకు వికుతీ నిరీక్షించి ఈ న మె 
మాంసఖండంబు దెమ్మనె మహితయనుండు, 156 

మ, అగు గా కంచు వికుకీ వేట సని ఘో రాకణ్యభూమిం న 
మృగసంఘంబులం జంపి బి ట్టడవి తా మే నొల్లం బో నాగోటళా 
సగ మై యొక్క_శశంబుం బట్టి తిని “శవం బె నదూంసంబు న 
ఘగ లిం దం డి కిం దెచ్చి యిచ్చె నకలంకస్ఫూ ర్లి వగ్గిల్లగాస్. 117 

తరలము, కులగురుండు వసీష్టుం డంత వగుతీ కుంచెలు ఏంట లో 
వల నెటీంగి యనర్హ్హ 'మెంగిలి వైత్ళశం బెక స్ంన ఃా 
వలదు వీండు దురాత్త కుం డన వానిగం ! యు వాని పెం 
తలను 'జేరంగ నీక చేశము చాంటి పో సవేజా వడిసి, 198 

ఆ, కొడుకు 'వెడలంగొట్టి గుణవంతుం డిత్యూకుం, "డావనిస్టం 'జేమి యూన తిప్ప 
నదియుం జేసీ యోగిమై వనంబునం గేయము కిచి ము శివదము సొంటె, 

చ, జనకుండు ము కి కే నయళాలి వికుకీ శణానుం దంచు భ్ 
జనులు నుతింప నీధరణిచక్ష్శ మశేషము నేలి యాగముల్ 
గొనకొని చేసె ప్రీతి వరిం గూర్చి పురంజయుం బుతు. గాంచె జ 
ర్కొనె నమ రేంద్ర వావుండుం గకుత్ స్థుడు నంచుస వాని లోకముల, 160 సీ, కృతయుగాంతంబున దితిసుతామగులకు రణముయ్యె నందు నారాకసులకు నమరవల్ల భః డోడి వారితోడం జెప్పిన జలజనే తుడు సుగంజయునియందు వచ్చి నే నుండెద వాసవ వృవ ్ర ముని పల్క_ నవ ఎపభంబ వై మోవ్రు మని వల్క సమకవిభుండు గోరాజమూ_ర్థిం గకుత్న్ర'చేళంబున నాపుకంజయు మోచె నంత నతండు 
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లే, విన్ను లేజంబు దనయందు వి _స్టరిల్ల, దివ్గచాపంబు చే బట్టి దీగ్గ గ్థనిశిత 
చాణములం బూని చేల్పులు ప్ర స్తుతింపు నంతం గాలాగ్ని చాద్చున ననికి నడ చెం 

చ, నడచి శారావళికా దనుజనాథులమేనులు నీంచి కంళముల్ 

దొడిందొడిం ద్రుంచి కాలపురిత్రోవకుం గొందణం బుచ్చి కొందటికా 
వడి నురగాలయంబున నివాస నేయగ దోలియంత నూ 

అడక నిశాచచేందు ద్రులపురంబులు గూల్చెం బురంజయాఖ్యతన్ ॥ 162 

వ, అవ్విధంబున శశాదపుతు ండు రాతసులవురంబులు జయించినకతనం బురంజ 

యుండును వ వ భరూఫ్రర డైనయింద్రు, ండు వాహానం బగుటం చేసి యింద, వా 

పహానుండును కని నుర చెక్కి కంబు 'నేసినకారణంబునం గకుజోస స్టుం 

డునునన నీమూండునావుంబులం బ్ర నీది కెక్కి. దె థై తుర్ణలభనంబుల నిం దు న కిచ్చె 

నప్పునంజ యునిపుత్రు, ౦ డనేనసుం డతనిపుత్రు, తుండు పృథుండు వృథుకొదోకు విశ 

గంధుండు విశ్వగరభునకు నందనుండు చద్రుండు చంద్ర, సుతుండు యవనా 

శ్యుండుం యవనాళ్వతనూభ వుండు శవస .స్తుం డతండు 'శౌవ స్లి సినామనగరంబు 

నిర్మించె శవ_స్హతనయుండు బ ్ రహదశన్వండు బృవదళ్వతనూజుందు గువలయా 

శరం -డానశేంద దృచంద్ర్రుండు. 163 

క, లావు మెజసీ యిరువదియొక, 'వేవ్టరు నందనులుం దాను వీరుం డతడు భూ 

"దేశ్చం డుదంకుండు వనువ దురావవాు డై చంపె ధుంధు నమరాబంధున్, 

వ, అదికారణంబుగా ధుంధువూరుం డన నెగజె నయ్యసురముఖానలంబునం గున 

లయాళ్యూకునూరు లందటు భస్మ ౦వై రందు దృథాళ్వుండును గ పలాళ్వుండును 

nf ద్రాశుండును ననువారలు ముగ్గురు నిక్కి. రందు దృ థాళ్వునకు హర్వశ్వుం 

డును పారస్ధశ్వునకు నికుంభుండును నికుంభునకు బరి నీణాశళ్వుండును బరి ర్ శాళ్వ్ను 

నకుం గ ఎ తళ్వుండును గ ్భ తాళ్వునకు నేనజిత్తును నేనజిత్తునకు యువనాశ్యుం 

డును జనించి రయు్య్యువనాళ్నుండు గొడుకులు "లేక నూర్వురు ఛారస్టలుందానును 

నిష్వాజవడి యాండ నారాజునకు మునులు గృవ చేసి యింద్రు,నిగనార్చి సంతతి 

కొలుకు వై ౦ద్ర యాగంబు నేయించి రందు, 165 

నీ, భూమింశుభార్యకం బుత తేలాభమున్యై పోయుతలంపున భూమిసురులు 

జలములు మం య ంచి జలోలశము దాది నియమంబుతోం గూడి నిద్ర, ద వోవ 

ధరణీశ్వరుండు చేరుదప్పితో నారాత్రి భృతి లేక యజ్ఞ మందిరము జొచ్చి 

నటీ (్రావిన నంత మేల్మ_ని వాన లెవ్వండు (ద్రా దావ నీ రెందు బోయె 

ఆ. ననుచు శాప దాను టంతయు భావించి, యొజీలి  పోద్య మంది యీళ్య రాజ్ఞ 

యెవ్వం డోపుం గడన నీశ్వరునకు నముస్కాార మనుచు 'నెదికార్య్య మనుచు, 

న వారలు దోకిఖంచుచుండు నంత గొంతదడవువకు యువనాశ్యునికడుపు వ్రక్క్- 

లించుకొని చ క్రన_ర్థిచివ్నాంబులు గలకుమారుండు జన్మించి తల్లి చేనికీతేంబున 
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గడుపునకు లేక యేడ్చుచుండ నిం దుండు వచ్చి శిశువునకు నాశలి దీలుకొఆకు 
వానినోటం దన 'చేశిని నిడినం ద్రావినకతంబున వానివేరు మాంధాత యని 
నిస్టెశించి చనియె నివ్విధంబున, 167 

ఆ, కడుపు వగుల ముద్దుకొడుకు జన్మి ంచిన్క దీం డయ్యు. దండ్రి, డేవవిప్ర 
కరుణ యట్టకాచె కడింది బె వోసములావ్సు గలుగసవాండు బ్రదుకు. గాక చెడునె. 

వ బట్టు (మదికి యున్నయు:3నాశుగండు గంగ కొలమునకిం దజంబు నేనీ నీద్దిం షు 
టు న. షా 

" 69 

బొండా నంత, a 
Sh we సో 4 ల జ తు a "ve af - A క్ల. Ms ౨ వదనుటం బొడ మెడు బొలదం ౧ మాడి... నాక క SENN యం THe. ' | ( య ' ఇ టీ డల్లన పరిసూర్ల యావనారూాఢుం టై రపకాడిరివ్ర్రం ఒజవరుల 

దండించి తనుం ద సదస్యుం డంచు సురేండ్రుం డంకింప ళూరుం జై యఖల'దేవ 
అయ ళ్ళ a ళ్ మయు నతీంద్రియు విష్ణు మాధవ ధర్తాత్తు నజిని యజ్ఞాధీశు నాత్మ, గనార్చి 

తే చేనెం గృతువులు భూరిదతీణల నిచ్చి ద్రవ్యయజమానవిధిమం త్రధర్మయజ్ఞ 
కాలబుత్విక్స్ర దేశముఖ్యంబు లెల్ల ) విష్ణురూపంబు లనుచు భావించి యతడు. 

క, బలిమి నడంచుచు నరుల, జలివెలుంగుక౯ా వేండివెలులపం జనుచో బల 
జలరువానయనునికరుణనుు జెలువ్రగ మాంఛాత యీలె సిరి నిండారన్, 171 

వ, అంత నారాజునకు శతవిందునికూంతు రగువిందుముతియందుం బుగుకుత్పుండు 
నంబరీషుండును ముచుకుందుండును ననువారు ముగ్గురు గొడుకులు నేబండ్రు, 
గూంతులును జనియించి వెరుంగు చున్న యెడ, 172 

సీ యమునాజలములోన నధికుండు సౌభరి తవము జేయుచు జలస్టలమునందుం 
బిల్బలుం దనస్రాణవల్ల భయును గూడ మెలంగ నానందించుమోనరాజుం 
గనుగొని సంసారకాంయీ యె మాంధాత నొ"కకన్య నడుగ నృపో త్హృముండు 
దరుణి నిత్తును స్వయంవరము నం జేకొను మనవడు ననుంజూచి యావనాంగి 

ఆ, యేల ముసలిం గోరు నిట్టట్టు వడంశకెడి వాండం జూల నరనీనాండ నొడల 
జిగియు విగియు . వేని శిథిలుండం గరంగింవు బాలం దిగిచికొనునుపాయ మెట్లు, 

వ, అదియునుం గాక, 174 
ఆ, బాల పువ్వుయబోడి ప్రాయంపువానివి, జెన్నువాని ధనముం 'జేర్చువాని 

మరగెనేనిం గొంత మరగులూ “కెడిరిం దృన్నెణింగి ముసలితపనీ నేల మరగ, 
వ, అని విచారించి సౌభరి దనతపోబలంబునంజేసి ముసలితనంబు విడిచి యులపా 

యంపుగొమరుం డయి యలంకరించుకొని ముందట నిలువంబడిన మాంఛాత 
యు గన్నియలనగరు గాచికొని యున్న వారికి నెలవు నేసిన వా రమ్మునీంద్రుని 
నారాజపు త్రిక లున్నయెడకుం గొనిపోయి చూపిన, 176 

ఉ, కోమలులార వీడు నలకూబరుండో మరుండో జయంతుంతో 
'యేవతి వచ్చె వీని: దడ వేల వరింతును నేము యేమ యం 
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. ఇచామునినాథుః జూచి చలితాత్తిక లె నారిదికా వరించి రా 

భామిను లందటుం గుసుమబాడుడు గీ యని ఘంట వ్రేయంగన్, 177 

వ, అట్లు రాజకనస్థిక ల నందజం చేకొని సౌభరి నిజతవ॥గి ప్ర 'భావంబున ననేకలీలా 

వినోదయులం గల్పించి, _. 
176 

సీ, గృహ రాజములయందుం గ త కాచలములందుం గలువలు విలసిల్లుకొ లకలందుం 

గలకంఠశుకదుధుకరనినాదములచే వర్ల నీయము లై నవనములందు 

మణివదికలయందు మహనీయపర్యంకీ విఠ లీలాశై. లబిలములందు 

శృంగారవతు లగుచెలునలు వలువురు తనవంపు నేయ సుస్థలములందు 

లేవ స్రమాల్యాను లేపసువర్థ హార, భూరిస ంపదనిష్టాన్న భోజ్ యగుచుం 

బూంటవూంటకు నొకనింతపాలుపుం దాల్చి, రాజకన్యల నంది రతులం బేల్చే 

ర్మ సెక్కండ్రు రాజనముఖులకు, నొక్క_డు మగం డయ్యూ. దనియకుంజెమునీం ద్రం 

డెక్కు_డుఘృతథారలచే, నక్క_జమై తృ పల యనలునిభంగిన్, 180 

వ, ఇవ్విధంబున, 181 

క, ఆరామంబున మునివరుం డారాములతోడ బవహువిహారమయుం జై 

పోరాములం దనకిట్టటుు, 'పో రాములు సేసి కొన్ని ప్రాద్దులు నుచ్చెన్. 182 

వ, అంత నొక్కనాండు మాంథాత్భ మేద నీవల్ల భుండు మునీశ్వరుం 'డెందుం బోయె 

గూంతు లెక్కడ నలజడి పడుభున్నవారలో యని తలంచి వెదక వచ్చి యొక్క. 

మపహాగహూనంబున మణిమయసాధంబులం జ క్ర న్ర్సియుం బోలెం గ్రీడించుచున్న 

తావసరాజుం గని సంతనీంచి వెణగుపడి "'నున్ననలం బొంది మెల్లన కూతు 

లం బొడగని సత్కరించి యి ట్లనీయె. 183 

క, నాతోడులార మిపతి, మిోతోజే పనులయెడల మేలే యనుడుకా 

నారోడిడె నాతోడిచె, తాతా మే లనుచు ననిరి తరుణులు వరుసన్, 184 

న, అంతం గొంతకాలంబునకు గృవాగతచర్యుం డగుసౌభరి యేకాంతంబునం 
దన్ను దాన చింతించుకొని మానమిథునసంగదోషంబునం గాంపురంబు దనకు 
నగవడుట యెణీంగి పళ్చాత్తావంబున ని ట్లనియె, 185 

మ, ఉపవాసంబుల డయ్యుటో విషయసం'యోగంబు వర్జించుటో 

తపముం బూని చరించుటో హరిపదథాక్టనంబునక నిల్చుటో 

యపలాపంబున నేల పొందితి హతం బయ్యుం దపం చెల్ల నీ 

కపట సీ స్రీసిరంభముల్ ముసులకుం ₹ైవల్యసంనిద్ధు లే, 186 

చ ముని నట తత శ్ర వేది నంట మోతువు కాని సుఖంబు లెవ్యియుం 

జన వట కాంత లేం దట సౌధచయం బంట వాసదేశముం 

దనయులు నైదువే లంట నిదానము మానకుటుంబి సౌఖ్యముం 

గను టంట చెల్లే నగవు గాక మహాత్తులు సూచి మెత్తు రే, 1187 
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ఆ, 

శ్రీమదా౦ ధ్ర భాగవతము 

తవమునేయువాండుం దత _ల్త్వేజ్ఞాడగువాండు, శనెలమిమోతు. మిచ్చ 'నెంచువాండు 

నేకతంబు విడిచి యేర్పడ.' చరయ, 'కాపురంబు వేయు గటిటితవని, 188 

వ, అని దుకిఖంచి తన్నుం దాన నిందించుకొని తనవేడబంబు వివేకించుచు నిహూపర 

సాధకుం డై కాంవురంబు విడిచి సతులుం దానును వానవ్రస్థథర్మ ంబున నడవికిం 

జని ఫఘోరతపంబు నే సీ శరిరంబు గుదియించి యగ్ని సహితం జై పర బహ్హంబు 

సొచ్చి నంత, 189 

మునిపతి వనమున కరిగిన, వనితలు దో నరిగి , ప్రాణవల్ల భుగతికిం 
జనిరి వెనుతవిలి విడువక యనలునితో శిఖలు నిలువ కరిగినభంగిన్. 190 

అంత మాం'ఛాత వెద్దకొొడు కగునంబరీషునిం దల్సి'తామవాం డగుటం జేసి యు 

వనాళ్వుండు దనకుం బుత్రుండు గావలయు నని కోరి పుచ్చుకొనియె నయ్యంబరీ 

షునకు యావనాశ్యుం డతనికి హోరితుండు జనియించి రది కారణంబుగా నంబ 

రీష యావనాళ్యహారితులు మాంథాతృగోత్ర త ంబునకు( వరు లైరి మాంధాత 

రెండవకొొడుకు పురుకుత్సుం డతని నురగలోకంబునకC గొనిపోయి భుజంగ 

కుమారులు దమచెల్లెలి నర్మద యనుకన్యకను వివాహంబుచేసీరి, పురుకుత్సుండు 

నక్క_డ ననేకగంధర్యనాథుల వధించి తన నాగలోకసంచరణంబు దలంచువారికి 

నురగభయంబు లే కుండ వరంబు వడసి తిరిగి వచ్చె నాపురుకుత్చునకుం దృన 
దస్యుండుం ద్ర సదస్యునకు ననరణు్యుండు నాయనరణు్య్యునకు హర్యుళ్వుండు వార్య 

.శ్యునకు నరుణుండు నరుణునకుం ద్రిబంధనుండుం ద్రిబంధనునకు సత్య, వతుండును 

జని ంచి రాసళ్య్ణ వృ వ తుండ త్రిశయం డనం బరలా గోనతండు. 191 

సీ, గరుకాప వశమున నాలి చండాలుం డై యనభూత్తు( గెశికు నా శ్రోయించి 

యతనిలావున దివిజాలయంబున కేం మన్నింప కమరులు మరల. వ్రోయం 
దల క్రిందుగా బడి చె దై న్యంబుతో రాగం గాళికుం డెప్పటిఘనత వాస్ 

నిలవ నాకసమున నేయు నున్నాండు త్రి తిళంకుం 'డాతండు హరిశ చిచ్చు దు, గనియె 

వ, 

నావారిళ ప్పందుం గౌలికుం డర్థిం చేరి 

యాగదకీణామిషమున నఖలధనముం 

గొల్ల గొని విరాందం గులహీనుం గొలువ బెట్ట 

బొంక కలజడిం బొందె నాభూవరుండు, . 192 

ఇట్లు విశ్వామ్మిత్రుండు హరిశ్చం దు, నెగులుపజచుట విని వనీష్టుండు విశ్వామి 
తుని గృభథమ్మను గ మని శపించె చెవిశ్వామిత్రు ండును వసిష్థుని 'బకంబను గ మని 
భ్ వ్ంచెం బతరూపు ల లయ్య్యును వైరంబు మానక యయి్య్యరువురును యుదయు 
చేసీ రంత హరిళ్చం ద్రుండు పుత్రులు "లేక నారదు నుహదేశంబున వరుణో పాస 

నంబు నతిభ_క్హి క్రితం జేయ నావరుణుండు వ్రత్యతం బైన నతనికి మ్రొక్కి న్ 
యు ట్లనియె, . 2. ks 
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ఆ, వరుణదేన నాకు వరవీరగుణముల, కొడుకు నుశ్లై నేవి గొడుకు బట్టి 

పశువు: జేసీ నీవు పరిణమింవల వేల్లు గొడుకు నీ గదయ్య కొసరు లేక, 164 

వ, అని వలీకినం గుమారుండు గలిగాడు మని వరం విచ్చి వరుణుండు సనియె నంత 

హరిశ్చంద్రునకు వరుణ వ్ర సాదంబున రోహిణతుం డనుకుమారుండు జని ంచె 

వరుణుండును పహరిశ్చం ద్ర కుమారు నుద్దేశించి, 195 

సీ పురిటిలోపల వచ్చి పుత్రు "వేలువు మన్నం బురుడువోయినంగాని పొసగ దనియెం 
బలురాకమును వచ్చి బాలు "వేలువు మన్నం బండ్లు "లేకుంట నభావ్యుం డనియెం 

బండ్లు రాజూచి డింభకుని వేలువు మన్నం బడిపండ్లు రామి నభాన్ర్యం డనియెం 

బడివండ్లు వొడమినం గొడుకు వేలును మన్నం బోరుల కొదవక పోల దనియెం 

ఆ. దొడరి యిట్లు గొడుకుతోడిమోహంబునం బొద్దు గడవుచుండె భూనరుండు 
దం దె తలంప్రుళొలందిం దనలోనం జింతించి యింట నుండ కడని కేలా గొడుకు, 

వ, ఇట్లు వనంబునకుం జని శరళరాసనధరుం డయి రోహితుండు దిరుగు చుండి 
వరుణ గ స్తుండై వారిళ్చంద్రుండు మహోదరవ్యాధిచేవీడితుండుగా నుండుట 
విని ప్రరంబునకుం దిరిగి రా గమకింవ నిం ద్రుండు ముసలితపసిమై వచ్చి యి 

ట్లనియె, 197 
ఆ, వుణ్యభూము లరుగు పుణ్యతీర్థంబుల గగ్రుంకు పుణ్యజనులం గోరి చూడు 

వుణ్యకథలు వినుము భూపాలపుత్రక, మేలు గలుగునట్టిమేర గలదు, 198 

వ, అనియిట్లు మగిడించినం దిరిగి చని రోహితుం డొక్క_యేం డవ్వనంబునం 
దిరిగి కృమ్ముం జనుదేర నింద్రుండు వచ్చి తొంటియట్ల నివారించె నివ్విధంబున, 

వో ల గా 

సీఐ 'దేంద్లు మరలించె నమరేంద్రుం డాబాలు నాజవయీటం చా నడవినుండి. 

యింటికి వచ్చుచు 'నెలమి నజీగ_ర్తు మధ్యమపు తు, సనాన్యచరితు 
ఘను శున న్నెఫ్సునిం గొని యాగపళువుగ నాహరిళ్చంద్రున కాతం డిచ్చెం 
బురుషమేధము నేసి భభూపాలవర్యుండు వరుణాదినిఖిల దేవతలం దని'వె 

తే, హోత కౌశికుం డధ్వర్యుం డొనర భృగువు 
బా జమదగ్ని సామంబు పాడువాండు 

ముని వసీష్టంం డామఖమున ముదము బొంది 

కనకరథ మిచ్చె నిందు 'డామనుజపతికి, ౨0౦0 
వ, శన ల్నేఫునిప్రభావంబు వెనుక వివరించెద నంత భార్యాసహితుం డై నవారిశ్చం 

ద్రువలన నత్యంత ప్రీ తుం డె విశ్వామిత్రం డతనికి ముఖస్టజ్ఞూనంబు గ ్రవనేనీన 
మనం బన్నమయంబు గావున మనంబున నన్నరూపి యెనపృథివి నెజింగి పృథి 
విని జలంబువలన నడంచి జలంబుం చేజంబువలన నింకించి తేజంబు వాయువు 
వలనం జేరిచి వాయువు నాకాశంబునం గలిపి యాకసంబు చామసాహాం'కొరం 
బునందు లయంబు నేసి యహంశార త్రయంబు మహా_త్త త్త (ంభునందు ఢిందించి 
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సరత త _త్త (ంబునకు లోకంబులు సృజిం చెద ననుతలం వైన మవా తత్త గ్రంబునందు 

విషయాశారంబు నివర్హించి విషయనవివర్ణితుండై వరత త్త త్తేంబు నెబుంగుచు 

నయ్యొజుక వలన సంసారే హేతు వైన వ్రశ్శితిని భస్మ సంబు నేనీ యయెక్థిటుకను 

నిర్యాణసుఖపారవళ స్టింబునం బరివారింవి సకలబంధవిము క్తు కుం డై హారిశ్చంద్రు, 

డవాజ్యనసగోచరం బయిననిజరూపంబుతో వెలుంగుచుండె “సతనికుమూ రనకు 
హారితుండు నుళ్రై వారితునకుం జంవనామభేయుండు జనియించె నతండు దన 

వరం జంపానగర రంబు నిర్మించె నాచంపునీకి సుదేనవుండు సుజేవునికి విజయుండు విజ 
యునకు రురుకుండు రురుకునకు వృకుండు వృకునకు బావాుకుండు జనియించి 

రందు బాహుుకుండు, 2901 

=ఆధి సగరచ కవ ర్లికథాస్రారంభము థితా- 

నీ, దండించి పగవారు దనభూమి: జేకొన్న నంగనలును దాను నడవని శేంగి 

యడవిలో ముసలి యె యాతండు సష్వోన నాతేనిభార్య డా ననుగమింపం 

గదియుచో నా స్త్రీకి : గర్భంబు గలుగుట యార్వమునీళ్వరుం డాత్త నెణటి(గి 

వారించె నంత నవ్వనజాతీీ, సవతులు సూలు నిం డారినం జూడంటోల 

తే. కర్ణి నన్నంబు గుడుచుచో నందుం గలిపి 
విషము వెట్టరి 'వెట్టిన విరిసీ వడక 

గరముతోం గూడ సగరుండు ఘనుడు వుట్టి 

వరయశస్ఫూూ రికో జకృవర్తి యయ్య, '202 

కాం చండస్ఫూ ర్తి నతండు తం ద్రివగ్యై సంగ్రామరంగంబులం 

'జెంజె౯ హైహయబర్చరాదుల వధిం చెం జ+ళజంఘాదులకా 

ముండీభూతులుగా నిరంబరులు గా మూచర్తుల్ సబీభత్స తె 
యుండం జేసె నిజారుల౯ా సగ రనామోర్వవిభుం డల్పు-బే, 203 

క, ఖగరాజరుచులు గలయిల్క వగరాజుల నడచి యేలె బాహోాశ ౯ 

నగరాజరీరు శూరు౯, సగరుకా హాతవిమతనగరుం జను వినుతింపన్, 204 

సీ, 7 "ర్యుండు నె నెప్పంగ నమర పదాత్మకు హరి నీళు నమృతు ననంతుంగూర్చి 

వాజి మేధంబులు వసుభేశ్వరుండు సే నేనె నం దొక్క_మఖమున హయము విడువ 

నగఖేది గొనిపోయి నాగలోకంబునం గవిలునిచేరువం గ ట్టి తలగా 

నంత గుజ్జనముం గాన కారాజు దనపు త్ర నివహంబు దశలకు నెవుకం జంప 

తే. వారు నిలయేడుదీవుల వరుస వెదక్సి మఖతురంగంబు "లేకున్న మడిగి రాక. 

. ప్రా వంబున దోర్దండబలము ముజణిసీ, గ్వ్పొచ్చి కోరాడి త త్రవ్విరి కుతల మెల్ల 205 

వ, ఇట్లు సుమతికొడుకులు 'నేలంద్రవ్వి పాతాళంబునందూర్పుముట్టియున్నయు_త్తర 
ఛాగంబునం గపిలమునిపాంత స సున్న తురంగంబుం గని, 206 

వ, ఎణ్ంగితి నుద్దిరయ్య తడ వేటికి గుజ్బ్జపుదొొంగ వీండె యో 
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జబు భినిం బట్టి చంపుం డతిసాధుమునీంద్రు డువోలె నే త్రము 

'బైజునక బాకినోరు మెనలింపక। బె సుకేప కై నంచు నో 
య్యటువది వేన్రరుల౯ా నిజకరాయుధముల్ జళివీంచి జాయుచోన్, 207 

కపిలుడు నేతృముల్ చెటు గాం దమ మేనుల మంట వుట్టి త 

రపగతే కశ లె వడి యహాంక రణంబున మూఢ చిత్తు లై 

నృవసుతు లందబుకా ధరణి నీ ఆయి రావణమంద ఇ సాధులం 

దపసులం గానీ చెళ్టైడిముద స్ఫురి తాత్తులు నిల్వ నేర్ప రే, £08 

. 

సీ, కొందటు కపిలునికో పానలంబున మ్రందిరి సగరకుమారు లనుచు 
నందు రాముని శాంతుం జానందమయమరా ర్తి రి తొడరి కోపించునే దువ్వ నేలం 

గాక జన్మి ంచునే గగ నస్థలంబున నేసాంఖ్యమతమున నిద్ధమతులు 

భవసము ద్ర దృము మృత్యుభయమును లంఘీంతు రాబుక్ధిం జేయుపరాతే తృభూతుం 

డఖలబోధకుం డతనికి నరనీ చూడ, సఖు లమి తులు నెవ్వరు సగరసు తులు 

దాను దమచేయునేరమిం దనువులందు, ననలకీలలు వుట్టి నీ టై రిగాక, 209 
తే 

వ, మజీయు సగరుండు గేశినియందుం గన్నపుత్రు తుం డసమంజసుం డనువాండు సమం 

జసగుణంబులు లేక పూర్వజన్మ ంబున యోగీశ్యోరుం డై ఊఉ యుండి సంగదోవంబు 

నలన ఈగ భ్రష్టుం డయి సగరునకు జన్మించి జాతిస్మరజ్ఞూనంబు గలిగి లోకం 

బువారలకు. దమువారలకు ని శ్రీ యంబగువ్ ర్త ర్రనంబునం దిరుగుచు నొక్క_నాండు, 

చ, వరుస నయోధ్యలోనం గు లవారల నాడెడువీన్న వాం ద్ర నా 

సరయువులోన వైచి జనసంఘమను6. దండ్రియుం దిట్టుచుండ వాం 

డురువుతిం గొ న్ని ప్రాస్టులకు 'యోగబలంబున౭చేసి "బాలురం 

దిరిగి పురంబులో పిలక 'జెచ్చిన నిమెజః గంది రందటున్, 911 

న, అయ్యసమంజసు నికొడు కంనచుముంతుం డనువాండు వినీతుం డయి తనయొద్ధం 

బనులు చేయుచుండు నంత సగరుం డవ్యనుమని నంశుమంతు నళ్యుంబు వెదకి 

లెమ్మని పంచిన నతండు దనతండ్రులచొప్పునం జని వారలు ద్రవ్వినమహాఖా 

తంబు సొచ్చి యందు భస్మ రాసురపాంత నున్నహయంబుం గని హాయసమో 

పంబునం దున్న కవిలాఖ్యుం డయినవిస్టునికి దండ (స్తణామంబు నేసి యి ట్లని 

_స్తుతియించె, 212 

సీ, మతి సిక్క_ బట్టి సమాధిగొరవమున ,వ్రాలియుం దనకు నవ్వుల వెలుంగు 

నినుం గానం దోకనాండు ని న్నెలుం సే బహా యజునిమునంబున నవయవముల 

బుషి జని న్మించినభూరిజంతువులందు వీనుల మనమా కెటుంగ వశమె | 

తపేలోన నీ వుండం దా మెటుంగరు నిన్ను  “సణములం జూతురు గుణములైన 

తే, గాన రొకవేళం జీకటి. గందు రాత్మ 
లందుం చెలియరు వెలుపల నమరుబొందు 



10% | శ్రీ మదడాం ధ్ర భోగవ లేను 

లరయుదురు చేహథారు లత్యంధు లగుచు! 
గడిందినీమాయ నెన్నండుం గడవ లేక, 218 

వ, అని వినుతి సేయుచు వాయంబు విడువను మని చెప్పక తనతండ్రులు నీ అగుటం 
దడవక మ్రొక్కి. నిలుచున్న యంశుమంతునికిం గరుణావిపులుం' డగుకపిలుం డి 
ట్రనియె, 214 

క, గుజ్జముం గొనిపో బుద్ధుల, కుజ్బ(డ మి తాతయొద్దకుక౯ నీతండ్రుల్ 
వెజ్జులు నీళ్షై రదె యీ, మిజ్జున గంగాజలంబు మెలంగ శుభ మగున్, 215 

వ, అని పల్కిన నమస్కరించి తురంగంబుం గొని వచ్చి యాసగరుని కిచ్చిన సగ 
రుం డాపశున్రువలన జన్నంబు కడమ నిండించి యంశుమంతునకు రాజ్యం బిచ్చి 
ము_క్రబంధనుం డ్రైయార్యుండు నెప్పిమార్లంబున ను త్తమగతికిం జనియె నంత, 

క, జనకులు మ్రగ్రినచోటిక్కి - ననిమిషనదిం టెత్తు ననుచు నటవీస్థలికిం 
జని తవము నేయం జాలక, మనమున వగ లాలయ నంశుమంతుండు దీజాన్. 

క, అతనికొడుకు దిలీపుడు, భూతలమున గంగ దెచ్చి పొందించుట శై 
ప్రీతిం దవంబు నేయుచ్కు భాతిగం చే లేక శాలపరవళుం డయ్యెన్, 218 

క, అతనిసుతుండు భగీరథుం డతితవ మొనరించి కనియె నమృ తాపాంగ౯ా 
సుతరంగకా ముఖవనరుపూ, రతభృంగకా శ్రివజటాగృరంగకా గంగన్, 219 

వ, కని నమస్కరించిన గంగ గృవ నేసి వరంబు వేండు మనిన నారాచపట్టి యి 
ట్లనియె, 220 

క, మావారిభ స్మరాసుల్క నీవారిం గలవికొనుము నెజటీ మావారల్ 
నీవారిం గలయ నాకమ్యు మావారికి గలుగు నిది వ్రమాణము దల్గీ. 22] 

ఇం ద్ర, చెల్లక మది౯ా నిన్ను భజింతు గంగ౯ా, ఫుల్లాంతరంగకా బహాుపుణ్యసంగం గల్లోలలక్షీ జిత కాళమల్లి ౦ దల్లి౯ా సుధీకల్పల తామతల్లి న్, 229 
వ, అని వినుతి నేయుచున్న రాజకుమారునకు లోకపావని యి ట్లనియె, 228 
మ, వినువీథిం బటికెంచి నేల బడ నావేగంబునుకా నిల్బ నో 

వీనవాం డెవడు మేదినీతలము నే భేదించి పాతాళముం 
జనుదు౯ వచ్చితినేని నాజలములక౯ా సంస్నాతు లై మానవ్రల్ 
నను బొందించునఘు వ్ర జం బెచట నే నాళంబుం బొందించెదన్, 924 

న, అది కారణంబుగా విచారించెద నని పలుకుచున్న లోకమాతకు రాజన్యవర్యుం డగుభగీరథుం డి ట్లనియె, 
225 

మ, పరత త్త సుజ్లాలు కౌంతచిత్తులు తవగిపారీణు లార్యుల్ ఘునుల్ పురువశ్రేష్యలు వచ్చి తల్లి భవదంభో గావాముల్ “నేయ గా 
నరసంఘాఘము నిన్ను6 బొందునె జగ న్నాథుండు సానాఘసం 
వూరు డావివ్లుడు వారిచి త్తములం దా నై యుంట మందాకినీ, 226 
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మ, తనలో నిన్ని జగంబులుం గలుగుటం దా నిన్నిటం గ ల్లుటలా 

జననీ తంతువులందుం జీర గలయాచందంబునకా విశ్వభా 
వనుం డై యొవ్వుశివుండు గాక మతి నీవారి౯ నివారింప నే 
ర్చినవా + అవ్వరు ని ధరించుకొజుతకై శ్రీకంతునిం గొల్పెదన్. 227 

వ, అని యెణీంగించి వీడ్కొౌని చని భ గరఘండు మహే వాళ్యరు ను్రైశించి "టే ద్దనం 

దపంబు చేసిన, స్ట 

ఆ, భ_క్షవత్సలుండు ఫొలాత్షుం డాభగ్కీరథుని మెచ్చి నిజశిరంబునందు 

శౌరిపాదపూత సలిల మొ దివి నుండ్కి ధరకు వచ్చుగంగం దాల్చె నపుడు, 229 

3 

అగ్రి (నీ శ్రీసరమేళ పరజటానిర్ల తగంగాప వ్రవాహమహిమాఖివర్డ్య నము థతా- 

వర్తి ట్లమ్మహోనది పురారాతిజటాజూటరం ధ్ర, ంబులవలన డిగంబడి నిరర్హళ చఛవావాం 

బె “చేలకు జల్లించి నెజసీి నిండి ఇల్లుపేల్లి గొని పెచ్చు పెరిగి విచ్చలపడిం శ్లో "గ 

ఫువెంబడి నుజకశే శ్రే ల్లో అుకుమజక ప్రాయంపుంగామ ధేనువు చందంబున ముందత 
నిగుడు ముద్దుజందురుతోడి నెయ్యోంబునం గృయ్య నడరి చొప్పుదప్పకసాంగి 

చనుచెంచుసుథార్ల వంబుశై వడిం 'బెంపు గలిగి మహెశ్వరువదనగ హ్యారంబువలన 
నోంకారంబుపిఅుంద వెలువడుశోబ్ద చి పాంబుభ 0గ నద ఛ్, విభ్ర మం చై యము 

పీ,పాలతిలకంబు తెరువు వెంట నంటెవచ్చు వెలియేనులకొం ండంబుల ననుకరిం 

చి పజిచు వజిద మొగంబులును వజుద మొగంబులవీటుంద నందంద (కృందుకొని 

పొడచూపి తొలంగుబాలశారదాకుచకుంభంబులకు నగ్గలం బైన బుగ్దలును , 

' బుగ్రలసంగ డంబునం బారిజాతకుసుము_స్థబకంబుల చెలువంబులం చెగడు వెలిను 

రువులును వెలినురువులచెంగట నర్గోసనీ క న్నీ బితకర్పూరతరుకినలయంబులం 'గేలిగొను 

సుళ్లును సుళ్ల శకెలంకుల ధవళజలధిర లేఖాకారంబులబాగు మెచ్చనినిడుదయేటు 

లును నేటులం గలసి వాయువశంబున నొండొంటిం దాశే బిట్లు మిట్టించి 

మింది కెగయు దురితభంగంబు లైనభంగంబులును భంగంబులకొనల ఛిన్న 

ఛిన్నంబు లై కుప్పించి యుప్పరం 'బెగనీ ము_త్లియంపుసరులవడువున మల్లీ కా 

దామంబుల అెజింగునం గర్చూరఖండకదంబంబుల  వెలువంబున నిందుశేకలం 

బులతేజంబునం దారశకానికరంబులపొాలుపున  మెజయుచు ము _క్రికన్యాన వ్టీక్ష 

రంబు లై నళీకరంబులునుం గలిగి ,నుభ్యమలోక శ్రి, థీ కరం దై నీ శ్రికరంబు తెజుంగున 

విష్టుపదంబు ముట్టి విష్టుపదంబుభాతి నుల్ల సిలహంసరు చిరం 1 బై రుచిరపతంబు 

రితి నతి శోభీతకువలయం బై కవలయంబు చెన్ను న బవాంజీవనం-బై జీవనంబులా 

గున సుమనోవికాసప్రథానం చై ప,థానపర్వంబుపాలువున నేకచక్ర బకభీమ 
క, 

మహాభంగసుభ డ్రా ద్యాక్టున చరి త్రాభీశామం ట్రై రామచి త్తంబుమెలంవుకం దనవా 

రిలోం జొచ్చిన ప్రాషమాధరుల అభ యప్ర, దానచరణం టై ప్కదానచణవ రృనంబుభాతి 

“సనువౌనికన్ళుత్యుంజయం ఖై. మృతుష్థంజయురూపంబుహలిక। నిభూతిసుకునూరం 
న NE 
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చై కుమారచరి త్ర ౦బులేవను గ్ర్రైంచప్ప పృముఖవిజయం చె విజయరభంబుభాతివారి 

వాయామంథరం బై. మంథరకి చారంబు గ ద్దన మహా రానుగిరివన్నప్ర చేశకామం 
చె కామకేతనంబు వెల్లున నుద్దీపితమకరం బె ముకర'కేతనుబాణంబున వడీ 
విలీనవర వాషిం నీకలితశంబరం ళ్ శంబరారాతిచిగురు గొంతంబునూటి నధ్యగ 

చేదనాశమనం బై శమనదండంబుజాడ న్నిమ్నోన్నత స సమవృ త్రం చె వృత్త 

వాస్త్రంబు విధంబున వడి గలిగి సదాగురులఘువాకచ్చటా పరిగణితం చై 

గణీకశా స్ర్రంబుకొలదిని ఘనఘనమూల వర్ణమాల సంకలిత భిన్న మ్మే 
క్రీర్ల భాతేఫీష్షం బై భీష్మపరంబు చెంప్రున ననేక భగవద్దీతం బె స్ ళ్తాయ 

నిలుకడను "మహాసుషిరతనుఘననానాళట్ల బం బై శబ్దశా స్త స్త స్రంబుమర్యాద చ్చు 
వడి వాట్లు గలిగి ముహాభాస్యరా పావతొరవృ. త్తివృద్ధిగుణసమర్థం చై చె యర్థ శా 
సశ్రూబుమహిమను బవాంప్ర యోజన ప్రమాణ దృష్టాంతం ఖై దృష్టాంతంబు 
'లెజుంగున సర్భసామాన్యగుణవి శే శనం బె. శేషవ్యాపారంబుకరణిని సు సుస్థిరోద్ధరణ 

తత్పరం జై పర బ్ర హూంబుగరిమ నతిక్రాంతానేకనిగముం 2 చై నిగమంబు నడవడిని 
బ్రవావర్దప పద క్ర మం సం గ్ర హం బై గహకా స్రంబుపరిపాటిని గర్కుట మోన 

మిథున మకర రొిసుందరం బై సుందర్ ముఖంబుపోండిమిని నిర లచం ద్ర కాంతం 
చె కాంతాధరంబురుచిని శోణచ్భాయావిలాసం ఖై చె విలాస సవలికొప్పుసే నొప్పునం 
గృపవ్లనాగాధికం వై యధికమతిశా స్ర్రసంవాదంబుసొంపున నపారసరస్వతి 
విజయవి భ్రమం బై విభ మవతిచనుదోయిపనిది నిరంతరప రకూవ్యాప్తాఖలలోక 
జీవనప్రదతుంగ భ ద్రాతిరేఖాసలలితం చై లలితవతినగవుమించున  నపవానితే 
చంద్ర భాగ భేయం బె భాగ ధేయవంతునివివాహంబులీల మహా మేఖలకన్యకా 
విస్తారం బె తారకెం 0 గేలియొండికంబున నాక్రాంతసూర్యుతనయం బై. చె సూర్యతన 

యుశరవర్ష ంబుపోలిక ఫమరఖ్యాటోవవారణం చై బె వారణంబువరుసునం బుష్క్ట 

రోన్న తసంరంభం బె రంభ నెమోాము 'డజాలున సురసాతిశయదళం చై దశరథ 
తనయుబొమముడి. చాడ్చున సెంధుగర్వప,భంజనం టె వ భంజనతనయుగద 

'పెట్టునూడ్కి-ని సమివగతదుళ్శాసనదుర్తదనివారకం బై వారకన్యకముం జేతి 
గతిని మువాుర్షుహురుచ్చలితక ంక ణాలంకృతం బె కృతయుగంబునోజ నవంకం 
చై వంకజాసనముఖంబునొజుపునం ,బ చి భూతముఖ్యవర్ష ౦ బై వర్ష గుణితంబు తె 

అకువను బవాందీర్థ బిందువిసర్తం చై సర్టబంధకావ్యంబువిన్న నువున గంఫీరభావ 

మధురం జై మభురాఫురంబుసాబగున మహోనందనందనఒ౪ బై నందనవనంబు పొం 

దున వివారమాణశ కకం బై కౌశకహయంబురీతి సుదశధు9వం ైై చె ధ్ఫువుత 
లంపు ,క్రియం యాపరిశీలితవిశ్వంభ రం బె విశ్వంభరునిశంఖంబురూవున 

దషీణావరో _త్తరం చ యు త్రరావివాహంబుచందంబునం బ్రముదితనరం బై నర 
సించాంనఖరంబులభాత్ నా ర్ తప వ్రష్లోదగురువిభవవ్ర థానంచైై చాన కాండంబు 
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సీరిం గామేనుక ల్పల'తాద్యభినవం చై నవసూతికాకుచంబు వేరి ని నిరంతర 

సయోవర్గనం చై ధనదునిలయంబు తూనికను సంభృతమక రపద్మ మహాపద్మ కచ్చపం 

బై కచ్చవకర్చరంబుబలిమిని బతిశశై లసముద్దరణం బై ధరణీధరంబుసాటి నుత్తుం 
గతటముఖ్యం మై చై ముఖ్యవ రాహంబుగరివు నున్నతశ్షమంబై  తమాసుర 

వా _స్హంబుగ రగరికను సత్సవిత్ర వునొ భి రామం (3 చె రామచంద్ర, బాణంబుక డింది 

నభారగతఖ 'జబూమానువావత్తోక ముఖం మై ముఖరరావకుథానయు రీతిని 

భూభ లి మ్థాలమ్యోనన న్యు బలం ౫ జంనశామవాలంబుభాతిని we క 
+ Ma Ul 

ఖు నం * er ? a ౯. ॥ అలీ ed తో 

పబుద్ధం 3 2 న FS Hos HD తి గల్ల బా రకురో మానం స 
ర... LA గ a " 

Cy we LD అ” We త ఫో w స్తో 

పహారా ండవంబు ముగ నుల నిగా న న iE యై! oat బంక్ [న్ "తీ ణు రు జాల. టట 
! 

మంగళ వ్రదం చై పృదాతయీాగిసూటి సప పరణపహరావామనంచై 'వామనచరణ 

రేఖను బలివంశ్యపనయం చై నయశాస్త్రంబువమూర్తంబున సానుభేదదమూయెొో 

పాయచతుకంచై చతురాననాండంబుఖావంబున నపరిమితభువనజంతుజాలనేవ $ 

మానంచై మానిని యనలోంతు సూపక గరిత యన సడిచవ్వుడు నేయక ముగుద 
యన బయలువడక వ్రమద యన గృ య్యం బాలు చుం బతివ, త యన నిట్టట్టుచనక 

తన్ని యన నెవ్విమైన లోంగొనుచు ధైవంబన భ_క్షమనోరథంబు లిచ్చుచు నంత 
కంతకు గుణీ గడచి యవాజ్ఞ నస సగోచరం బె ప్రవహించి, 280 

మ, జగతీనాభురథంబుపజ్ఞ బహాు'దేశంబుల్ వడికా దాటి త 
త్పగరమ్హాపకుమారభస్మ సములమి:ద౯ొ ముంచి పాజకొ మరు 

న్నగ రావాసము వారు వొందిరి నవీన శ్రీ లతో గంగనీ 

రుగతిం గాక మహాదురంతసుజన ద్రోవోనలం బాబు'నే. 2831 

మ, హరు మెప్పించి మహాతపోనియకు. డై యాకాశగంగానదికా 

భరకుం "దెచ్చి నితాంత! _ర్థిలలికా  స్థంభంబుగా నవ్వసు 

స్థిరలిలం బితృకృత్య మంతేయు న్ వారి తానేకదు 

“స్టరవంళవ్యథుం డాభగీరథుండు నిత్వ శ్రీ కరుం డల్పుే. 582 

క, వారిం దమకునములలో నిడి హరిపాడాంభోజజనిత మైననదికొ సు 

స్టేరు న కంకి మునీం దులు, హరిం గలిసీరి త్రీగుణరహితు లై యవ్వేళన్ 

వ, తంత భి షేకథునకు ్రతుండును శ్ర కుతునకు నాభావరుండును నాభావరునకు 

సింధుద్వీపుండును సింధుద్విపునికి నయుహయువును నయుతాయున్రునకు బుతు 
వర్టుండును జనియించె నతండు, 284 

ఆ, నయవిశాలబుది నలచ,క్రవ_గితో, సంగడీనితనము సాల జేసీ 

యతుహృదయ మతని కవ్య_స్పముగ నిచ్చి, యశ్వవిద్య నేర్చె నతనివలన, 285 

వ, ఆబుతుపగ్గునకు సర్వకాముండును సర్గ కామునకు మదయంతీవల్ల భుం డై నసు 

సుండును బుత్చై నారాజ భేఖరుని మి త్రనవాండును గ లాషపాదుండు నని 
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చెప్పుదు రాభూవరుండు వసిక్టంనిళాపంబున రాత్షసుం డయి తనకర్మంబున నన 
వతం డయ్యె ననిన విని పరీశీన్న రేంద్రు, దుం జేమికారణంబున సుదాసునకు గురు 

శాపంబు ప్రాప్తం బయె్యి నని యడిగిన "శకం డి ట్లనియె, _ 286 

సీ, అసుదాసు.త్తు "వేయ వె వనంబున కేంగి గర్వించి యొక్క_రక్క_సునిం జంపి 

వానితో? బుట్టినవాని(  బోవిడిచిన వాండును దనతోడివానిచావు 
వో నీక కవటియై భూపాలుగృహమున నడబాలతనమున నర్జిం గొలిచి 
యుండ వని 'ష్టన న కుర్వీత డోక్క_నాం డన్నంబు నేయంగ నతేనిః బనుప 

తే, వాడు మానవమారిసంబు వండి తెచ్చి, మునికి వడ్తింపం గోవించి మునిన రేంద్రుం 

బిలిచి మనుజామిషంబును బెట్టి తనుచు, నలుకళోరావసు సుండవు గమ్మని కపించు, 

వ, ఇట్లు శేపియించి పదంపడి రావసుండు వండి అతెచ్చుటయు సుదాసుం జబుంగ 

మమియు దనమనంబున నెజింగి వనీస్థంండు వండ్రైండేండ్లు రక్క_సుండ వయి 

యుండు మని నియమించె నయ్యువసరంబున, 2౨8 

మ, గురువులా మాటు శవింతు నంచు జలముల్ గోవంబుతో దోయిటకా 

నరనాథుండు ధరింపం దత్పతి పతి న్య్వారింప మిన్నుం దిశల్ 

ధరయుకా జీవమయంబ కా నిఖలముం దాం జూచి చచ్లెకా ధరా 

వరుం డాత్మీయపదంబులం గరపుటీవాకివూరముం బొక్కుచున్ 989 

వ, ఇట్లు మిత్ర సవుండు గావున గళ గ్రానుకూలుండై శపియింప నొల్లక సుదా 

సుండు రకస సభావంబు నొంది కలాషవర్ణ ంబు లయిన పాదంబులతో నడవులం 

దిరుగుచు, 240 

క, ఆంకట మలముల మూాండుచు, వీశ నతం డడవి నున్న వి పృమిథునముం 

దాశి తటాలున వి ప్రునిం గనూకటిచేం బట్టి మ్రింగ గొనిపోవుత జీన్, 241 

“శ సరు లోని కర ౬ ఎ గ్య 
క, మానుషచేవాము గలుగుట, భూనాయక దుర్గ భంబు పుట్టిన విరాందకా 

దానము బరోవకారము, భూనుతేకీ రియును వలదె పురుషున శెందున్, 248 

మ, రనినంకాగృణివై సమ _స్తధరణీ రాజ్యానుసంథాయి వై "వ 

భువన స్తుత్యుండ వై "వె పరార్థరతివై వుణ్యానుకూలుండ వై 

వివరం జేమియు తేక నా చెనిమిటేకా విప్రం దపళ్నీలు స 

త్చ్రవరుకా బ్రవ్షావిదుకా జగన్ను తేగుణుక భతీంపంగాం బాడియే, 244 

శా తండ్రీ విరాకు దినేశవంశజులకు౯ చైవం బగు౯ శ్రాహాణుం 
డం డ్రామాటలు లేవె భూమిసురగోహత్యాభిలాపుపు శై, డా 

కొండ్రే మోయటువంటిసాధువులు రమ్ భావ మినశ్లేల మా 
తం జ్ర డాతలం బూర్వులం దలయవే ధర ంబునం బో గదే, 245 
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శా, అన్నా వెళ్లేల నయొ్యొద౯ా విడువు నీ కన్నంబు వెట్టింతు నా 

పహృన్నాథు౯ డ్విజు గంగికుల్ణి నకటా హింసింప నే లయ్య నీ 

వెన్నం డింతులతోడం బుట్ట వె నిజం బికున ముక ముట్ట నా 
యు. 

పన్నళా నన్ను శిరంబు ద్రుంచి మణీ మత్చా్రాణేశు భతీంవవే, 246 

అని కరుణ పుట్ట నాడుచు, వనితామణి పలవరింవ వసు థా దేనుం 

దినియ నతడు పులి వళువుం, దిను శ్రియ వావంబుకతన ధిరహితుం డై, 247 

అంత నా,బావాణి గోపించి కామా ర్షనయిన నాదువెనిమిటి భశీంచితివి గావున 
ఆ 

నీన్ర నెలంతలం బొందంబేరినపేళ మరణంబుం బొందు మని కల్హాషపాదుని శపించి 

పతిశల్యంబులతో నగ్ని వ్ర వేశంబు చేసీ సుగతికిం జనియె. నంత. బండ్రెం డేండ్లు 

సనిన నారాజు మునికాపనిర్హు కుం డె, 948 

రతులకొొటకు నాలి రావింస నదియున్సు చెదరి విప సతి శపించు శెజీంగి 

మగని నడ్డ పెట్టి మైథునకర్మ ౦బు మాన్చె సతులనాోస్టి మానే నతడు, 249 

అది కారణము గ బుక్సా, భ్యుదయము లే దాసుదాసభూపాలునకుం 

దదనుమతి నవ్వసీషస్టుండు, మదయంతికిం గడుపు నేనె మదన శ్రీ డన్, 250 

ఇట్లు సుదాసునిభారర్థ యగుమదయంతి వసిష్థువలన గర్భిణియై యుజేండ్లు గర్భం 
బు ధరించి నీశ్హాడ సంకటపడుచున్న వసీస్టుండు వాడి యగునశ్శ్ళంబున నాగ ర్భ్భం 

బుం జీరిన నశ కుం డనుకుమారుండు వుకై నతనికి మాలకుండు న్రుక్టై నతండు, 

వీరుం డగుపరళు రాముడు, ఘోరకుశారమున నృవులం గూలుచువేశ౯ా 
నారీజనములు దాచిన, నారీకవచుం డనంగ నలి నుతి కెక్కె_న్, 252 

ఆనారీకవచుండు నిర్దూలం బయినరవివంశంబునకు మూలం బగుటంజేసీ మూల 

కుం డనం బరలగొ నామూలకునకు విశ్గసవాండు వుక్షై విళ్వసవాుునకు ఖట్యాం 

గుండు వుట్టి చక్కవ_ర్థి యయ్యె నతండు, 259 

అమరులు 'పెండిన నసుఠకనాథులం జంపి త్రి దశులతోం దన బ్రదుకుకాల 
మెం తని యడిగిన నిదె నిండుచున్నది తడవు లే చేమైన నడుగు మనిన 
వరములు గోరక వరవిమానం చెక్కి. తనపురి కేతెంచి త త్త స్వబుస్ధిం 

బర మేశ్యరునియంద భావంబు గీలించి కుల'దే వతద్విజకులముకంకె 

, నంగనా పాణ రాజ్ధుపు త్రాదు లెల్ల c 
లో 

గావు వ్రీయములు ధర్మంబు గడచి నాదు 

మతి వ్ర వ_ర్ధింప 'దెన్నండు మద నెటుంగ 

నన్య మాయీళ్వరునిం దక్క ననుచు మణియు, 054 

మ్మ ఇలమో6యదక౯ా బ్రదుకేల వేల్చులవరం చేలా ధనం బేల చం 

చలగంభర్వపురీవిడంబనము లై శర ర్థంబు లేలా జగం 

బులం బుట్టించు తలంపునం బ్రకృతితోం చ్ ల్తె తుదిం బాని ని 
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రల మె వాజ నసామితం బగువర బ హంబు నేం వెంచెదన్, 055 
లా" ws 

వ అని నిళ యంచి, 

మ, కలనె౯ సంగము లెల్ల బౌనీ నియతి౯ ఖటా(ంగు: డశ్రాంత మె 

కల దయ్యుకా మణీ మోద లే దనెడిదై కల్యాణ మై యాత్తలోం 
దలంపం బల్కలనానిదై పరమ మై తత్త _త్త (జ్ఞ లూహీంచి హృ 

బలటానంబుల వాసుచేన్రుం గవి స్రంవావిం రసు నొ బ హ్లూముస్ ం 257 
యొ లో 

వ టు బ్రైఖిట RN ద్ సా ళాంందు దర్భ ఖై! 'వుసకు రఘును రఘువునకుం 

బా థం క సం కం బృథుక్ వను నజుబుము సజానకు దశరథుండును బుట్టి శాదళర 
త్" 

ఇ కీ Pl a శ్రీ శి 

జో 

థునకు ను క ప్రాక్టికుం చ పర్మ్రుష్తాను ముర టే నషారి నాబ్దునిధంబ్నులె శ్రీరామ 

లక్షణ భరత కతు  నామంబుల నిజాంళసంభూతుండై జన్న్మించెం దచ్చరిత్రంబు 

వార్మాక్షివ, కి వ ముఖు “ఛి సమునులచేత వర్ణితం చైనది యెననుం జెన్పెద సావథాన 

నన డ వె యాకర్షింప్రుము, 208 
య్ ణు 

అరి క్రీ రామచరి త్ర ము శ్రికా 

మ, *, అమ రేం ద్రాశళకుం బూర్ల చంద్రు, 6 డుదితుం డైనట్లు నారాయణాం 

శమునం బుక్షై ముదాంధ కావసరస్పంభూతసం ఛేదన 

కృమణోద్దాముండు రాము "డాగరితకుం గౌసల్యకు౯ా సన్ను తా 
సషునె ర నైరృల్య కతుల్య కంచితజనుస్పంసారసాఫల్యకున్ 259 

మ, సవర మోర్థము దంద్రై వంహ జని విశ్యామిత్రుండుం దోడ రా 

నవలీలం 'దునుమాడే రాము డదయుం డై బాలుం డై కుంతల 

చ ృవిసంవజ్జిత హాోటకం గవట భాషావిస్ఫురన్నాటకళా 

జవభిన్నా రమఘోటకం X రవిరాజస్టైటకం దాటకన్, 260 
క. గారామునం గౌభికమఖ, నూళాముడు గాచి దైత్యు నధికు సుబావుకా 

ఘో రాజి ద్రుంచి తోలెన్కు మారీచు౯ నీచుం గవటమంజులరోచున్, 261 

వు, ఒకమున్నూ ము గదల్బి తెచ్చిన లలాటో గ్రాతుచాపంబు బా 
లకరీం ద బు సులీలమెం జెజకుం గోరం దుంచుచందంబున౯ 
సకలోర్విశులుం జూడంగా విజీచె దోళ్ళ క్రి౯ నిచేహవమా 
పక గేహంబున నీతతై గుణమణివ్రన్సీతకై లీలతోన్, 262 

క, భూతలనాథుండు రాముడు, నృీతుం డై డై పెండ్లి యాడెం బృథుగుణమణిసం 
ఘాతక్షా భాగ్యో చేతక్రా సీతా ముఖకాంతివిజితసితఖదో్యోతన్. 268 

క, రాముండు నిజబాహుుబల, స్టమంబున భంగపటీచె దీర కు శారో 
ద్రాముక్ విదళీకృతనృప, భాముకా రణకంగభీము భార్లవరామున్, 264 

క దశరథుడు మున్ను గాకక్కు వళుం డై తా నిచ్చినట్టివరముకతన వా 
గక నెడక యడవి కనిచెను, దశమంఖముఖకమలతుహీనథానుకా రామున్, 
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క, జనకుడు వనిచిన మే లని, జనకజయును లత్ష్యణుండు సంనేనింకా 

జనవతి రాముండు విడిచెను, జనపాలారాథ్య ద్విపదసాధ్య నయోధ్టిన్ , 266 

క, భరతు౯ా నిజపదనేవా,నిరతుక౯ా రాజ్టమున నునిచి నృపమణి యొక్కె౯ 
సురుచిరరుచిపరిభావిత, గురుగో (క్రాచలముః జి త్ర కూటాచలమున్. 267 

ఉ, పుణుర్టిడు రామచంద్ర. డట నోయి ముడంబున గాంచె దండ కా 

రణక్టిము దాపసో_త్తనుశ రణ్యము నుద్ధతబర్జిబర్జిలా 

వణ్యము గ "త మిావిమలవాగకణపర్యటనవ్రభూతసా 

ద్దుణ్యము నుల్లస్నత్రరునికుంజవరణ్యము న గ్రగణ్యమున్ = 268 

నీ, ఆవనంబున రాము డనుజసమేతుం డై సతితోడ నొకవర్ల శాల నుండ 
రావణు చెల్లెలు రతిం గోరి వచ్చిన మొగి లక్ష్మణుడు దానిముక్కు_ గోయ 
నది విని ఖరదూవణాదులు పదునాల్లువేలు వచ్చిన రామవిభుండు గలన 
బాణానలంబున భస్మంబు గావింప జనకనందన మేనిచక్క_(దనము 

తే, విని దళ గృీవు డంగజవనివశుం డగుచు 

నర్థిం బంచినం బసీండిజ్హ మై నటించు 

నీచు మారీచు రాముడు నెటి వధింభె 

నంతలో నీత గొనిపోయె నసురవిభుండు, 269 

ఉ, అయసురేశ్వగుండు వడి నంబరవీథి నిలాతనూజ న 
న్యాయము నే సి నిష్కరుణుః డై కొనిపోవణ నడ్డ మైన ఘో 
“రాయతహేతిం ద్రుంచె నసవోయత రామనరేం ద ద్రోశార్య్థద 

'తాయువ్రుం ఎవమపేగ వరిహానీత వాయువు నజ్జటాయనున్. 270 

వ అంతే నారామచం దుండు లత్షణసహితుం జై సీత వదక నరుచెంచి నిజకార్యనిహ 

తుండె డై నజటాయువునకుం బరలోక క్రి యలు గావించి బుశ ర్థిమాక ంబునకుం జని, 

క, నిగృవాము నీకు వల దిశ, నగ్రజు వాలికా వధింతు నని నియమముతో 
న సరుం గా నేలెను, సు గీ నీచం ర జరణభూతమార్ల గావున్, 272 

క్, లా రామవిభుం డొక, కోలం గనాలంగ నేనె గురునయశాలి౯ా 
రీలి౯ా నేవితళూలీ౯ా మాలికా వాలి౯ దశాస్యమానోన్తూలిన్, 278 

క, ఇ్రలమోంద సీత వెదక, నలఘుండు రాఘనుండు వనిచె హానుమంతు నతి 
చ గృ లవంతు౯- మలిమంతుకా బలవంతుకా శౌర్యవంతు (చ్రాభవవంతున్ ం 274 

క, అలవాటుశలిమి మారుత్కి లలికామితలాఘవమున లంఘీంచెను శై 

వలినీగణసంబంధికా జలవూరితధరణిగగనసంధిం గంధిన్, 275 

వ, అట్టు సముదృంబు దాంట్ సీతం గని. హనుమంతుండు దిరిగి చను బెంచుఛు 

నతకువూ రాదుల వధియించి, 276 

క, సముద గ్ త ననిలసుతుం, డమరాపితద_త్తవాలహస్తాగ్నుల భ 

జపం 
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స్తము నేనె నిరాతంకక్కా సమదాసునసుభటవిగతళంకకా లంకన్, 977 
వ, ప్లు లంకాదహానంబు నేనీ వచ్చి వాయుజుండు సీతాకథనంబు నెప్పిన విని 

రామచంద్రు, ండు వనచరనాథయూథంబులుం చానును జని చని, 978 
ar స్టా ఆరాజేంద్రుంయ గాంచె భూరివిధరత్నాగారము౯ా మోానకుం 

భీర గాహకళోరము౯ా నిప్రలగంభీరంబు నభ భవము హూ ల 
ద్హోరాన్న్యోన స్టవిఖిన్న భంగ భవని నిర్భోమచ టాంభ గికణ 
ప్రరుభ్థాంబర పారము౯ లవణపారాపారముం "బేరువన్, 979 

వ, పన తనకు దోవ యి మని "వేండిన నదియు మార్దంబు సూవక మి న్నందిన 
నారాచపట్టి "ర్టంచినకో సందున, ‘280 

క మెల్ల ల్ల నినగన్రున నయనము, లల్లార్ని శరంబు విల్లు నందినమా శ్, ౯ 
గుల్లలు నా౭చులుః 'జివ్చలు6, చెల్ల లు నై జలఫి వెద్దచీ డై రయండెన్ ॥ 49| 

వ ఇట్లు విపన్నుం డగుసముద్ఫుండు నదులతో? గూడ మూం_ర్థినుంతుం డయి చను 
దెంచి రామచం,దు ద్రునిచరణంబులు శరణంబు జొచ్చి యి ట్లని సుతియించె, 292 

ధ్యా ఓశకాకుత్ స్ట లే. యోగుణనిధీ యోవీనమందార నే 
నీకోవంబునీ "శంతవాండ జడధి౯ా నీ వేవి భూరాజవే 
లోకాధీళుడ వాదినాయకుండ వీ లోకంబు ెల ల్లప్వుడుకా 
నీకుక్రీం బ ద్రైభ వించు నుండు నడంగుకా నిక్కంబు సర్వాత్మ రొ 948 

క, ఛాతల రజెనున "దేవ వాతము స _త్స్యమున భూత రాశి? దమమునకా 
జాతులలా నోనరించు ను,ణారీతుడ వీవు గుణగణాలంకారా, 284 

క కట్టుము నేతువు లంకం, జుట్టుము సీచాణవహీా హ్న్ సురవై రితలల్ 
నొట్టుము నేలం బడం జృేసట్టుము నీయబల నధికభాగ్ల కవృబలన్, 28గ్ర 

ఆ, వారికి మామ నగుదు నటమింద శ్రీదేవి తండ్రి నూర కేల తా గడింపం 
గట్టం గట్టి దాంటు కమలా సులనాత్త నీయ శోలెతలకు నెలవుగా, 286 

వ, అని విన్నవించిన రామచం దు,౦ండు సము ద్దు నిం బూర త్ర కారంబున నుండు 
పొమ్మని వీడుకొల్చె నంత, 287 

క ఘనా లంబులుం దరువులు భునజవమునః చెటికి శెచ్చి కపికులనాథుల్ 
ఘనజలరాశిం గట్టరి, ఫఘనవాహ వ (వృముఖదివిజగ ణము నుతింషన్, 288 

వ, ఇట్లు సము దృంబు దాటి రానుచంద్రుండు 'రావణుతమ్థుం డె డై నవిఫీప షణుండు శర 
ఆంబు వడిన నభయం విచ్చి కూడుకొని లంకకు. జని విడినీ వేచిన పెట్టించి 
లగ్తలు వట్టించిన, “239 

సీ, ప్రాకారములు ద ద్రవ్వీ వ పరిఖలు వూూాడిచి కోటకొమ్మలు నేల గనూలం ద్రోచి 
వపంబు లగలీంచి వాకిళ్లు వెకలించి తలుపులు వెటిచి యం త్రృనులు నిటిచి లో 

ఘనవిటంక ౦బులు ఖండించి పడ వైచి గోవ ఫపుగంబులు నేల గూల దన్ని 



సశ 
. 

సస స ys స లం? ey స్టో య. 
ఫా నం. లకీ 1లో ల Toye 

న్ా ల్యాగమవళోత్స వము, 

11---110. 



క, ఆయుడ లక్షణ డుజ జ ఏల, ,సాయకములం ద్రుంచె శై శా లసముకొయు సురా 

ఆ 

వ, 

క 

వ, 

ర్య 

వ, 

నవనుస్క ౦థ ము 11 

మకరతోరణములు వుహిం గూల్పీ శ్షీతనంబులు నీంచి సోపానములు గదల్చి 

ఆ గృహము లెల్ల వృచ్చి గృహరాజముల (గ్రా గొచ్చి, భర్మ కుంభచయము పాజువై చి 

కరులు కొలను సొచ్చి కలంచినాకై వడిం గపులు లంకంజొచ్చి కలంచి రపుడుం 20 

వ, అంత నయ్యసుశేం దు దుండు వంచిన గుంభ నికుంభ ధూ మ్రాత విరా పాశ్న 

సురాంతక న్రాంతక వ దుర్ముఖ ప్రవాస్త మహాకాయ ప్రముఖి సో లగందనుజవీరులు 

కరళరాసనతో ముర గదా ఖద్దళాల భిందిపాలపర కుపట్టిసస్రైసముసలాదిసాథనం బు
లు 

ధరియించి మాతంగతురంగసరందనసందోవాంబుత్ బవరంబు నేయ సువ 

వవనతనయ పనస గజ గవయ గంధమాదన నీలాంగద కుముద జాంబవదాదు 

లారక్క_సుల  నెక్కటికయ్యంబులందుం దరుల గిరుల గరాభాతంబుల 

నుక్క_డంచి త్ర తుంచి రంత, 

జేయు ననర్షళమా యా పాయుక నయగుగావిధేయు నయ్యుతి కాయున్ , 

రామచం.ద' ద్రవిభుడు రణమున ఖండించె, మేటికడివి నీల మేఘవర్షు 

బావాుశ ి పూర్లుం బటుసీంవానాదసం,కుచిత దిగి భక ర్జు గుంభకర్లు. 

అలవున లత్షణుం డాజి,స్లలిం గూ ల్ప్చె౯ మేఘనాదుం జటులాస్లోాదుకా 

బల భేదిజయవీనోదు౯ా , బలజనితసుపర్భసుభ తుభావవిపషోదున్ , 

అంత, 

తనవా రందటు (మ్రగ్టిన, ననిమిష పతివైరి ఫపుష్పకారూఢుం డై 

యనికి నడచి రాషనికో, ఘనరౌద్ర, దముతోడ నంవకయస్యము నే 'నేసెన్, 

అయ్యవస సరంబున, 

సురపతిపంప్రున మూాలేలి గురుతర మగుదివస్ట్రగ థమ. గొని వచ్చిన నా 

ధరణీవల్ల భుం జెక్కెను, ఖరకరుం డుదయాంద్రి, నెక్కు కై వడి దోయన్, 

వు ట్లు దివర థారూఢ్గుం డయి శామచంద్రుండు రావణున కి ట్లనియె, 

చవలత్యంబున "డాలగి -పామమృగముక౯ సంప్ర, వీతిం బుక్రెంచుటో 

వ పట ఛ్రావాణమూ్టి వె యబల నా కాంతారనుధ్యంఘునం 

దవలావిం చుట రా నుదీయశితదివ్యామోఘబాణాగ్నిసం 

తపనం బేగతి నోర్చువాండవు దురంతం బెంతయుకా రావణా, . 

నీచేసినపాపములక్ఫు, నీచాత్స్మ క యముడు వలదు నేం డిట నానా 

రాచముల దు ంచి వై చెద ఖేచరభూచరులు గాడి శ్రీ డం జూడన్, 

అని పదికి, 

ము, బలునింటక్ గుణటంకృతంబు నిగుడకా బ్రృహ్టోాండభీమంబుగాం 

బ్ర భరో _గ్రానలసన్ని భ 0 బగునుహాబాణంబు సంధించి రా 

జలలాముం 5 డగురాముః డేనె ఖరభా బూశ్రావణుక. దేవతా 
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ర ం 8083 బలవిద్రావణు వైరిదా జనగ ర్భృ స్తావణుకా రావణున్ 

క, దశరథసూనుం డేసీన్వ విశిఖము హృదయంబు: దూటి వివశుం డగుచు౯ 
దళకంధరుండు గనూలెన్కు దశవదనంబులను ర_క్షథారలు దొరగన, _ 801 

వ, అంత శారావణుండు చెగుట విని, " 805 

సీ, కొప్పులు బిగి వీడి కుసుకుమాలికలతో నంసభాగంబుల నావరింప 
'ససముత్యంబులు 'నెదరం గర్లిక లూడం గంళపహాోరంబులు గృందుకొనంగ 

వదనపంకజములు బాడి వాకేజ లెండ6 గన్నీళ్ల విద లంగములు దడువ 

సన్న వునడుములు జవ్యాడం బాలిండ్లబరువులు నడుముల బ బ్రచ్బికొనంగ 

ఆ నె తి మోందికొనుచు నెట్ బయెర్థిదలు జాజు, నట్టు నిట్టుం దప్పుటడుగులిడు చు 

నసుకసతులు వచ్చి రట భూత వెతాళ, సదనమునకు ఘోర కదనమునకు, 806 

బట్టు వచ్చి తమతమనాథులం గని శ్లోకించి రందు మందోదరి రావణుం జూచి 

యి ట్లనియె, 307 

ఉ, హో దనుజేంద్ర హో సురగణాంతక హా హృదయేశ నిర్భరేం 
చ్రాదుల గల్వొ నీవు కుసుమాస్టుని నికోలల కోర లేక సో 
స్తోదముగళా రఘు ప,వరుమానిని నేటికి దెచ్చి తప్ప డే 

గ దని చెప్పినకొ వినక కాలవశంబున బొంది తక్కటా, 808 

ఆ, వండ గాయ వెబచు నినుండు వెన్నెలణగాయ, వెజుచు విధుండు గాలివీవ'వెజచు 
లంకమీధా(ద నిట్టిలంకాపురికి మాక్కు నధివ విభవభావ మడి నేడు, 809 

క, దురితముం దలంవరు గానర్కు జరుగుదు ఆట కైన నిమిమసౌఖ్యంబులనైై 

పరవనిఆ నక్తులకును బరథనర కులకు నిపహాముం బరముం గలే. 80 

వ, అని విలవీంప నంత విఫీషణుండు రామచంద్ర నిపంపు వడనీ రావణునకు దవా 

నాది క్రి యలు గావించె నంత రాఘ వెంద్రుండు నశోకవనంబున *కేంగి శింశుపా 

తకుసవమివంబునందు, 811 

శ్యాదై తేయవ వృమదాపరితే నతిలీత౯ా గ (గృంథిబంథాలక 

వాక నో (సనానిలా శ్ర శణజీవంజీవదారామభూ 

జాత౯ా కుష్క-కపోల[లితక రాళ్ఞాతం బ బ్రైభూతం గ శీ 

ON 

5 | 

భూతం | బ్రా బాణసమేత నీత గనిధేమేకా భమిశుం -డాముందటన్ , 812 

వ, కని కామమే ద్రుండను దాపంబు నొంది థార్యవలన దోషంబు లే కుండుట 

'వహ్నిముఖంటునం ట్ర బ కటంబు నేనీ డేవతలపంవున చేవిం చేకొని, 818 

ఉ. శోషితదానవుండు నృహోము(డు రాముడు రాజునే సంద్ర, తా 

“సేనవిభూతిం గల్పసమజీవివి గ మని నిల్చె నర్ధిసం 
తోషణుం వావశోపణు నదూవష. పు కళ్యదరొ[ షణుక్ మితా 

భాషణు నారష్థిపోహణు? గ ఎ పౌగుణభూష ణు నవ్విఖషణున్ ॥ 814 

aut 



నవమస్క 0ధము 118 

వ, ఇట్లు విభీపణసంస్థాపనుండై. రామచంద్రుండు సీళాలక్షణస మేతుంజై సు లీ వ 

హనుమదాదులం గూడికొని ప్రప్పకారూగ్ధుండై వేల్బులు గురియుపువ్వుల 

సోనలం దడియు-చుం దొల్లి వచ్చిన అెరువుజాడలు సీతకు నెజ్ంగించుచు. మలి 

నంది గ్రామంబునకు వచ్చె నయ్యువసరంబున, 815 

ఆ, రామం ద్రవిభునిరాక వీనుల విని భరతుం డుత్పహించి పాదుక లను 

మోచికొనుచు వచ్చి ముదముతోం బురజన్కు లెల్లం గొలువ నన్న ఆదురువచ్చె, 

వ, వచ్చి పాదుకల ముందట నిడికొని యెడ నెడ సాష్టైంగదండ వ శానుంబులు 

సేయుచు మెల్లన డానీ రామచంద్రునిపాదంబులు దనవొసలం గదియించి తచ్చ 

రణ రేణువులు దుడిచి శిరంబునం జఫ్టీకొని తనివి సనక మజీయు నప్పదకవులం 

బు లక్కు_న మోవికొనుచు సంతసంవుం గన్నీటం గడిగి నేమంబు లరయుచుండె 

నంతే సీతాలత్షణసహితుందై. విభుండును దన "దురు వచ్చిన బ్రాహాణజనంబు 

లకు నమస్కరించి తక్కినవారలచేత మన్ననలు వొంది వారల మన్నించె నయ్యు 

వసరంబున, వో ౯ 

చ, నృవవర వెక్కునాళ్లంగొలె ని౯ా గన కుండినయట్టినేడు మా . 
తవములు వండె నిందజుము ధన్యుల మై "మతి మటం. యం బుట్టములో 

చపలతం ద్రిష్ పువ్వ్నులవసంతము లాడుచుం బాడుచుకా త 

తవు లయ యౌాడుచుం బృజలు దద్దయుం బండుగు నేసి రెల్లెడన్, ' S18 

సీ కవ గూడి యిరుదెసం గవిరాజు రాతసరాజు నొక్కటం జావురములు వీవ 

హానుమంతుం డతిధవళాతవ్యత్రముం బట్టం బాదుకల్ భరతుండు భక్తిం బేర 
శత్రుఘ్నుం డమ్తులు6 జాపంబః గొని రాల సౌమిత్రి, భృత్యుండై. చనవుసూప 

జలపూ త్రచేయట్టి జనకజ గరాడిరాం గాంచనఖడ్ద మరగదండు మోన! 

ఆ, బసిడిసేడి మరి భల్లూకపతి మోచి 
కొలువం బుష్పుకంబు వెలయ నెక్కి 

గృహము లెల్లం గొలువం గడు నొవ్వ్చుసంపూర్ష 

భం ద్రుపగిది రామచం ద్దు డొ వ్చె, S819 

వ, ఇట్లు పుప్పకారూఢుం డై కపిబలంబులు నేరి కొలువ శ్రీ రాముం డ యోధ్య 

కుం జనియె నంతకు మున్న యప్పురంబునందు, 82 

స వీథులు సక్కం గావించి తోయంబులు సన్నీ రంభా స్ప్హంభచయము నిలిపి 

పట్టుంజీరలు సుట్టి బవూుతో రణంబులుః గలువడంబులు మేలుకట్టుం గట్టి 

-పేదెక లవీకించి “వివిధరత్నంబుల మ్రు ముగ్గులు పలుచందములుగం చెట్టి 

కలయ గోడల రామకథ లెల్ల పోయ. -చచి స్రైసాదముల జేవభవనములను 
కే, గోపురం బుల బంగారుకుండ లెత్తి యెల్ల వారేండ్లః ౫ నీక "భేర్చరించి 

జనులు కై నేసితూరవ్యఘోపము ులత్డ్క 'నెదుకు నడ తెంచి రారాఘవేంస్రుకడకు. 
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క సమదగజదానథారల్క దుమదుమనై యున్న ెద్ద త్రో వలతోడ౯ 
రమణీయ మయ్యె నప్పుర్తి రమణుశు వచ్చిన గరంగురముణియపో లెస్ , 322 

ఆ 'రామభూవ లేంద్రు, రాకం దూరస్థములతో. ॥ రథగజాళ్వసుభట రాజితో డ 

నమ రెం బురము చం దుం డరుదేర ఘూార్జిల్లు, జంతుభంగమిళితజలధిభంగి, 828 

వ, ఇ ట్లొప్ప్వుచున్న యవ్పనంబు వ్ర వ వేళించి- రాజమార్లంబున రామచంద్రుం డరుగు 

చున్న సమయంబున, 824 

మ, ఇతడే రామననరేందు. డీయబల కా యిం, దారి ఖండించె న 
యో ో 

ల్ల తంజే లత్షణుః “డాతంజే కవీవరుం డాపొంతవా(జే మరు 

త్పుతుం డాశెంగట నావిఫీషణుం డటంచుం జేతులం జూపుచుక్ 

సతు లెల్లం బరికంచి చూచిరి వురిసాథా గృ,భాగంబులన్. 825 

వ, ఇట్లు సమ స్హజనంబుం జూచుచుండ రామచంద్రుడు 'రాజమార్షంబునం 

జనిచని, క 826 

స్కీ పటికంపుగోడలుం బవడంపువాకింజ్లు నీలంపుటరుంగులు నెజియం గలిగి 

కమనీయవై దూర్యక_స్తంభచయముల మకరతోరణముల మహితమగుచుం 
బడగల మాణిక ర్థబద్ధ చేలంబులం జిగురుదోరణములం జెలువు మాజి 

పుప్పదామకముల భోూరవాసనలను బవహుతరధూపదీపముల మెజుసీ 

తే, మాటువేల్పులభంగిని మలయు చున్న, సతులు బురుషులు నెప్పుడు సందడింప 

గుజుతు లిడరాని ధనములకుప్పలున్న , రాజసదనంబునకు వచ్చె రామవిభు(డు. 

వ, ఇట్లు వచ్చి, 828 

ఉ, తల్లుల కెల్ల మ్రొక్కి తమతల్లికి వందన మాచరించి య 
లల్ల ఇబుథాళికకా వినతు౭డై చెలికాం డ్రను దమ్ములం బ్రసం 

ఫుల్లతం గాంగిలించుకొని ని భూవరు: ర్చ గ గ పారసరబు రం 
జిబ్బంగం జాల మన్ననలు సే నె నమాత్యులం బూర్యభృత్య్యులన్ ం 829 

వ, తత ఎమయంబునం దల్లులు, 880 

చ, కొడుకులుం బెద్దకోడలును గొబ్బున మ్రొక్కిన నెత్తి .చేతులం 
బుడుకుచు చొములుం దలలు బోరన ముద్దులు గొంచు నవు చుం 

దొడలకు వారి రాం దిగిచి తోయం జేసి 'నేత్రథారల౯ా 
'వెడలినస్రాణనుల్ దగ ద్రవిష్టము లయ నటంచు నుబ్బుచున్ 881 

వ, అంత వసిస్టుం డరుగు చెంచ్ న్ శ్రిరామచం దు ద్రునిజటాబంధంబు విడిపించి కులవృద్దు 

లుం చానును సమం త్రకంబుగ గజజేంద్రున ప మంగళస్నా నంబు నేయించుబ్బ హాస్పతి 
చందంబున సము ద్రనెదీజలంబుల నఖిషేకంబు నేయించె రఘువరుండును నీతా 
సమేతుం డై జభకంబు లాడి మంచివుట్టంబులు గట్టిళొని కమ్షనిపువ్వులు దుణీమి 
సుగంధంబు 0 లలందికొని తో డవులు దొడిగికొని తనకు భ్ రతుండు సమర్పించిన 
wr ద జస ల. ౧. ORO] meme em 
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రాజసీంహోసనంబునం గనార్పుండి యతని మన్నించి కౌసల్యకుం చ్చి యంబు 

నేయుచు జగత్పూజ్యంబుగ రాజ్యంబు నేయు చుండె నప్పుడు, 882 

కలంగు బల్లను మానెం-గంధు లేడింటికిం జలనంబు మానె భూచక్ర కమునకు 

జాగరూకత మానె జలజలోచనునకు దీనభావము మానె దిక్సతులకు 

మాని యుండుట మానె మార్తాండవిధులక్క గావిరి మానె దిగ్గగనములకు 

నుడిగి పోవుట మానె నుర్విరువాంబుల క కడంగట మానె చ్రేకాగ్నులకును 

గడింది చో (గు మానె, గరిగిరికిటినాగ, కముఠళ ములకు చె జలకలక మానే 

రామచర ద్ర విభుడు రాజేంద్రర రత్న ంబు, భరణిభరణ రేఖ దాల్బునపుడు, కిలితీ 

మజీయును, 881 

పొలతులవాలుచూవులయంద చాంచల్యు మబలలనడుములయంద "లేమి 
కాంతాలకములంద కెటిల్యసంచార మతీవలనడస్రలయంద జడిమ 

ముగుదలపరిరంభములయంద పీడన మంగనాకుచములయంద పోరు 

పడంయలరతులంద బంధసద్భావంబు సతులం బాయుటలంద' సంజ్వరంబు 

మ్రీయులు స్రియురాండ్ర మనముల చెరసి తార్పు 

లప శే చార్యుంబు వల్లభు లాత్మ సతుల 

నాంగి (కొముళ్ల వట్టులం ద స్త్ మంబు 

రామచంద్ర దు,6;డు పాలించు రోజ్యమందు. 8535 

తం డ్రి క్రమ రామచం ద్రుడు దండ్రుల వమజువీంచి ప్ర జలం దా రథీంవం 

దంగ్రోల 5 నందటు నుజిచీరీ, దండ్రి గదా రామచం ద ద్రృథరణిపుం డనుచున్, 886 

నుజీయు నారామచం ద్రుండు, రాజర్షి చరితుండును నిజధర్మ నిరతుండును నేక 

పత్నివ, వతుండును సరగ్షితోకసమృతుండదును నగుచు ధర్మ విరోధంబు గాకుండం 
గోరిక ౪ లనుభవించుచుం చ దేతాంయయుగం చైనం గృతయుగ భర, ంబుం గానించుచు 

బాలమరణంబు మొదలగు నరిష్టంబులు చ్రజలకుం గలుగకుండ 'రాజ్యంబు 

నేయు చుండ నయ్యొడ, లీక? 

సిగ్గు వడుట గల్లి సింగారమును గల్లీ, భక్షి గల్లి చాల భయము? గలి 

నయముః చ్చీ యేను గల్లి నరనాథుచి త్త తంబు, సీత దనకు వళము నేనిఫొనియె, 

అనిన విని మోకిన్న శేంద్రు దుం డి ట్లనియె, 889 

భా)తృజనులయందు బంధునులందును," బ్ర, జలయందు రాజభావ మొండి 

యెట్లు మెలా రాఘ వేశ్యరుం జొన్వనిం స గూర్చి క కృతువు లెట్లు గోరి చేనె, 840 

అనిన శుకుం డి ట్లనియె, 841 

భగవంతుం డగురామభ ద ప్రీతితో దేవో త్తముని సర్వ చేనమయునిః 

దనుం చాన కూర్చి ము సోనేనెను హోతకుం దూరుపు ను_త్తరంబు 

సామగాయకునికి శనునదిగ్నాగంబు బ్రహ గ్రమమునం బడమ ₹ రల 



116 శ్రీమదాంధ్ర భాగవత ము 

నధ్యర్యునకు "ఫేన మాచార్యునకు నిచ్చి నొమ్హులం బంచి భూనురుల కొసంగి 

తే, తనదు "రెండుపుట్టంబులుం దనకు నయిన, మెలంతమంగ ళసూత్రంబుమినుకుంద క్ష 

వినతుం డై యుండె నారానువితరణంబ్కు పాండవో త్తమ యేమని సలుకవచ్చు, 

వ, అంత నారామచం ద్రునిదాన శిలత్యంబునకు మెచ్చి విప్రవరులు దవముతవముభూ 
ములు మరల నిచ్చి యి ట్లనిరి, 8413 

ఆ ధరణి వలదు మాకు దవసుల కేల స్కీ వఖలలోకగురుండ వైనహారివి 

మామనంబులందో మలయు-చీకటిం బాప, భ్ వదుదారరుచులం బార్జి వేం దః 844 

వ, అని పలికి బ హణ్య దేవుం డైనరామచం దని వినయో కులం మోజించి ము 

నులు సని రిట్టు వెద్దకాలంబు రాజ్యంబు సె నన్ రాఘవేంద్ర దం డొక్క_దినంబున, 

నీ, వసుధవై 6 బుకైడు వార్త లాకర్లించుకొజుకు నై రాముండు గనాఢవృ ర్తి 

నడురేయి దిరుగుచో నాగరజనలలో నొక్క దనసతి యొప్పకున్న 
నొరునింటం గాథ్రురం బున్న చంచలురాలిం బాయంగ లేక చేపట్ట నేమి * 
తా వెలి ల్లీ యగురామధరణీశ్ళరుండ నే బేల పొమ్మనుమాట బిట్టు నలుక 

ఆ, నాలకించి మజీయు నామాట చారుల్క, వలన జగములోనం గలుగ 'జెలినీ 
నీత నిద్రవేవం జెప్పక వాల్నీక్కి వర్టశాలం బెట్ట బనిచె రాతి, 846 

Uy 
వ, అంత సీతయు గర్సిణి గావున గుశలవు లనియెడికొడుకులం గనియె, వారికి 

వాల్మికి జాతకర్మ ంబు లొనరించె లత్షుణునకు నంగదుండు జం ద్ర, శేతుండును 

భ రచనకు దతేండును బుష్కులుండును కత్రుఘ్నునకు సుబాహుుండును 

శ్రతనే సెనుండును సంభవించి రయ్యెడ, 

ర్క బంధురబలుం డగుభరతుండు, గంధర్యచయంబుం ఎద్రుంచి కనకాదుల స 
దృంధు డగునన్న కిచ్చెను బంధువులును మాతృజనులుం బ్రజలుక్ మెచ్చన్, 

ఆ, మధువనంబులోన మధునందనుం డగు లవణుం జంపీ భుజబలంబు మెజునీ 

మధుపురంబు నేనె మధుభాషి శతు త్రుఘ్నుం డన్న రామచంద్రుం డౌ ననంగ, 849 

వ, అంతం గొంతకాలంబునకు రామచం దు నికొమారు లయిసకుశ లను లిద్దఅును 
వాల్సీ కివలన వేదాడివిద్భలయందు సో ఎరు లై ల” వక్కుసళల సతానంబుగా 
రాముక-థాక్లో కంబులు వాడుచు నొక్కనాండు రాఘ వెంద్రు దు నియజ్ఞ రాలకుం 
జని, 

మ త్తకోకిలము, వట్టిమాకులు పల్లవింవ నవారి మై మధుథార దా 
నుట్టం 'బౌడిన వారిపాటకు నుర్వశాధిపుండుం ద్ర జల్ 
బిట్టు సంతస మంది రయ్యెడం బ్ర థీ తిం గన్ను లబాప్పముల్ 

దోట్ట నౌదల లూంచి వారలతో “డిముక్కువ పుట్టంగాన్, 851 

వ, అంత నారామచం ద్రుండు కుమారుల కి ట్లనియె, రెల్లి 
ఆ. చిన్ని యన్న లార ఫనాంనుముఖులార, నభిన దళవికాలనయను లార 
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మధుర భాషులార మహిమిాంద నెవ్వరు, దల్లి దండ్రి విరాకు ధన్యులార, 858 

వ, అనిన వార లేము వాల్మీకిపాత్రులము శాఘ వేశ్యతనియాగంబు సూడ వచ్చితి 
మనవుడు మెల్లన నగ్ని యెల్లి ప్రాక్లున మితం డ్రి, నెల్రంగెద రుండుండని యొక్క 

నివాసంబునకు సత్కరించి. స్క నుబునా౭డు సీతం దోడొ గాని కుశలవుల 

ముందట నిడుకొని వాల్మీకి వచ్చి రఘుపుంగవునిం గని యనేక ప్ర కారంబుల 
వినుతించి యి ట్లనియె, లిర4 

ఆ, సీత సుద్దరాలు చి _త్తీవాక్క-ర్మ్యంబు, లందు సత్యమూర్తి యమలచరిత 

పుణ్య సాధి విడువంబోలదు చేకొను, రవికులాబ్దిచంద్ర రామచంద్ర.  కికర 
వ, అని వాల్మికి వలుక రామచం ద్రుండు పుతార్సియ విచారింపం "సృళలవులను 

వాల్మీ కిక నొవ్పగించి రామచం ద రెప్ర చరణథాష్టిగంబు నేయుచు నిరాశ యె నీత 

భూవివరంబు సాచ్చె నయ్యెడ, 856 

మ, ముదితా యేటికిం య్ తీవు మనలో మోపహాంబు చింతింవవే 

వదనాంభోజము సూవవే మృదువు నీవాక్యంబు విన్సింప'వే' 
తుది నేయం దగ దంచు నీశ్ళరుండు నై నె దుగఖించె భూపాలుం ణా 

పద గాదే మీయురాలిం బాసినయెడ౯ భావింప నెవ్యారికిన్ , తర? . 

వ, అని వగచి రామచంద్రుండు బ్రహాచర్యంబు ధరియించి పదుమూండువేల 
యేం జెడ తెగకుండ నగ్ని హో త్రంబులు 'నెఫ్టించి తా నీశ్వురుండు గావునం 

దనమొదలినెలవునకుం జనియె నివ్వ భంబున, ల్రి 

ఆ, ఆదిదేవుం డై నయారామచం, దు ద్రున్కి కబ్టి గట్టు మెంత యసురకోటిం 

జంపు కెంత ర కపులసాహాయ్యు వ మది యెంత, “సురలకొజకుం గ్పీడ సూ వెంగాక, 

చ, వశుండుగ మ్రెక్కె_ద౯ లవణవార్టివి్బంఛణతానివ త్రిక 
దళదిగ ధీశ మా లిమణిదర్చణవుండితదివ si రికి౯ా 
దశశతభాసుమూ ర్రీ రికి సుథారుచిభాపికి సాధుపోషి.కి౯ 
దశరథ రాజువట్టికిని దై త్యవతిం బొరిగొన్న జెట్టికిన్ . 860 

ఉ నల్ల నివాండు పద్య నయనంబుల వాడు మజ+శినుగంబులుకా 

విల్లును దాల్చువాండు గడు వి ప్పృగువతమువాండు మేలు మెం 

జల్లైెడువాండు నిక్కినభుజంబులవాండు యశంబు దిక్కు.లం DRY) ఇ 610 

జశ్లెడువాయడు నై నరఘుస_త్తముః డిచ్చుత మా కభీస్టముల్, 861 

ఆ, రామచం ద్దు గనాడి రాకలం బోకలం గదిపీ తిరుగువారు. గన్న వారు 

నంటికొన్న వారు నాకోసల చ్ర జు లరిగి రాదియోగ లరుగుగ తికి, 862 

క, మంతనములు సద్దతులకుం బొంతనములు ఘనము లై వైనవుణ్యముల కిదా 

పీంతనఫ ఫూర్వమహాఘని, గృృంతనమ. 399 'రొాచునామక్యతచింతనముల్ . 8683 

వ, ఆరామచం ద్రునకు: గుళుండును గశునకు తిథి. కః నతిధికి నిమధుండును నివ 
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వ, 

ధునకు నభుండును నఖునికిం బుండరీకుండును బుండరీకునకు తే_.మధను(ండును 
కేమభన్వునకు దేవానీకుండును _బేవానీకునకు నహీనుండును నహీనునకుం 
బారియాత్రుండును బారియా త్రు, నకు బలుండును బలునకుం జలుండును జలునకు 
నర్క_సంభవుం డగువ జ, వాభుండును వజ నాభునకు ఛంఖణుండును శంఖణు 

నకు విధృతియు విధృతికి హిరణ్యనాభుండును జనియించి రతండు శై జే మినిశిష్యుం 

డైనయాజ్ఞ జ్లై వల్క్యమునివలన నథ్యాత్మ 'రూగంబు నేర్చి హృదయక లుహంబులం 

బొసీ యాగచర్యుం డయ్యు నాహిరణ్యనాభునకుం బుష్య్యుండును బుష్యునకు 

్రువస సంధియు కో, వసంధికి సుదర్శనుండును సుదర్శనునకు నన్ని వర్ల్ణుండును నగ్ని 

వర్జున కీఘండను శీఘు)నకు మరు వనురాజే శ్రాస్టుండును బుట్టి రరాజ 

యోగి నీదుం డయి కలాపగ్రామంబున నున్న వాయ కలియుగాంతంబున నస్ట్యం 

బయ్యెడు సూర్యవంళంబుం గృ గ్ వుజుం బుట్టింపం గలవా -డామరువునకుం బ్ర ను 

శ్రుకుండును న్యాప్ప శు శ్ కనను సంధియు నతనికి సమర ణుండును నాయమర్గ 

ఎకి దువాస్యంలేండును' నామవాస్వంతుస నిశ్వసాహార్యండును నావిళ్వ 

సావ్య్యనకు బృహాద్బలుండును జనియించి రాబ్బహద్బ్చలుండు. భారతేయుద్ధం 

బున మోాతేం డ్రి యగునభిమన్యునిచేత వాతుం డయ్యు వినుము, 854 

2 

_అ౦ఛవిమ్య (చా జేతిహాసము థిజాూ 

వరల నిమ్యోకుండును బృహాొద్భలుడు మొదలు 

దుదయుం గాం గలరాజులం దోడుతోడ 

'నెజుంగం జెప్పితి నీవారి నింక విరాందం 

బుట్ట గలవారి జెవ్పెద భూవ గేం ద 865 

ఆబ్బహద్భృలునకు బృహాద్ర ణుండును బృవాద్ర దణునకు నురుశ్రతుండును నాత 

నికి వత్సప్రీ పీ తుండును వత్స ప్రీ పృతునకు బ్రతివ్యోముండును * (బతివ్యోమునకు 

భానుండును భానునకు సహజేవుండును సహాదేవ్రనకు బృహదశ్వుండును 

బృహదశు్య్యనకు భఛానుముంతుండును భానుమంతునకుం బ్రతీకాళ్వుండును బ్రతికా 

శ్వునకు సుప్రతీకుండును సుప్రతీకునకు మేరుబేవుండును మేరుదేవునకు సుతత్ష 

త్రుండును నుకడత్ర త్రునకు బుక్షకుందును బువకునకు నంతరికుండును నంత 

ర్ఘునకు నుతపుండోను సుతవునకు నమిత్ర, జిత్తును నతనికి బృహద్వాజియునతనికి 

బర్హియు బర్హికి ధనంజయుండును ధనంచయునకు రణంజయుండును నతనికి సృంజ 

యుండును సృంజయునకు శాకుర్ణండును శాక్యునకు శుదాదుండును శుద్ధాదునకు 

లాంగలుండును లాంగలునకు: చి 'నేనజిత్తును నతనికి యద్ర కుండును ముద్ర 

కునకు బుణకుండును బుణకునకు సురథుండును సురథునక్ సుమిత్రు, ండును 

బుట్టుదురు సుమిత్రు నియనంతరకాలంబున సూర్యవంశంబు నశింప లమ వీరలు 

బృహద్బలునెనుండి వ్రునుంబునం బుట్టం గ లవార లని ఎస్పీ శంకుం డి ట్లనియె, 
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క ధన్యుః డాయియాకుతనయుం డౌనీమి. యాగ మాచరింపంగం గోరి యౌావసీస్టు 

నార్తి గజన్టిమునకుం చా. నర్థింపం గని యాతం డింద్రునిమఖను 'నేయింవ నియ్య 
కొనినా మణ్ వత్తు గొదవ లేదని వచ్చి సంసార మెంతయు6 జంచలంబు 

కాలయాపన మేల క్రతువు నేనెద నని యన్యబుతిక్కు.ల నతండు గూర్చి, 

తే, చేయ నింద్రునియాగంబు నెల్లంజేస్కి గురుడు సనుదెంచి శిష్యువై € గోవమె త్తి 
యోరి నావచ్చునందాశక నుండ వనుచ్చు నతనిచేహంబు వడుంగాత మనిళవించె, 

వ, ఇట్లు వసిష్టంండు శపించిన నిమియును వనీష్టునిదేహంబు వడుగాక యని మ 

రల శపియింప నవ్వనీస్టుండు మి క్రాపరుణు లనలనం గడవట నూర్వశికి జన్ని ం౦ంచె 

గురుశావంబున | బ్రహాజ్ఞాని యెననిమి విగతబేహుంం డైన నతనిదేవాంబు మునీ 
శరులు గంధవస్తువులం బొదివి దాచి దొరశొన్నన శ్రయాగంబు నెల్లిం 

చిరి కడపట దేవగణంబులు మెచ్చి వచ్చిన వారలకు నిమిదేహంబు సూపి 

బదుకం జేయుం డనవుడు వారలు నిమి, పాణంబు వచ్చుంగాక యని వలికిన నిమి 
WU uy 
దనచదేవాంబు సొర నొల్ల కయి ట్థనియె, 868 

మ, అతిమోపహోాకులితంబు సాం బ్ర మనుతాహాంకారమూాలంబు సం 

తతనానాసుఖదుగిఖవీడిత మనిత్యం బిట్టిచేవాంబుసం 

కృతి నా కేటికి విాన దేవామునభంగి౯ా భీతబావాంళ్య మం 
చితరుల్ వెద్దలు దీనిం జేకొనరు సర్వేళుక హరిం గొల్పుచున్, 869 

వ, అని పలికిన నిమిమాటలు క్రమ్మణీంప నేరక శరీరులు గన్నులు డెజిచినప్పుడును 
మూనీనప్పుడును నిమి గానవచ్చుం గాక యని పల్కి. దేవతలు చని రంత, 

ఆ, వెద్ద లై నమునులు పృథివీస్థలికి రాజూ "లేమిం జూచి నిమిక శబరంబు 
దరువ నొకండు వునైం దనయుండు వానిని జనకుం డనుచుం బలికె జగము లెల్ల 

వ, మజియు నతండు విదేహజుండు గావున వై చేహుం డనియు మభనజాతుండు 
గావున మిథిలుం డనియు ననం బరలగా నమ్ణిథిలునిచెత నిర్మితం బయినది మిథిలా 

నగరంబు నాం బరంగ౫ నాజనకునకు నుడావసుండును నుడావసునకు నందివర్షనుం 

డును నందివర్ధసునకు సుకేతుందును సుశేతునకు చేవరాతుండును చేవరాతునకు 

బృహృద్రథుండును బుట్టిరాతనికి మహోవీర్యుండును నతనికి సుధృతియు నత 

నికి ధృష్టకేతుండును నతనికి హర్యళ్వుండును నతనికి మరువను నతనికిం బ్రతిం 

ధకుండును నతనికిం గృతరయుండును నతనికిం చేవమిోాథుండును నతని! విధృ 

తుండును నతనికి మహాధృతియు నతనికిం గీర్టిరాతుండును నతనికి మహారోముం 

డును నతనికి స్వర్షరోముండును నతనికి హ్రస్వరోముండును నతనికి సీరధ్యజుం 
డును బుట్టిరి. 872 

ఆ, అతడు మఖము నేయ నవని దున్ని ంపంగ, లాంగ లంబుకొనను లతణాంగి 

సీత జాత యయొ్యు సీరధ్యజుం డనం దానం జెస్పంబడియె ధన్యం డతడు, 878 
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వ ఆనీర భషజునకు గుశధ్గజుండును గళ్ ధ్యజునకు థర రృధ్యజుండును ధర రృథ్యజునకు 

గత భజ మిత ధ(జు లనువా రిద్దజణుంబట్టి రందుః "గృతధ్వజునకుః గేశిధజుం 

డుదయించె నతండు తన్ను దా “నెతీంగెడివిద్యయందు నేర్పరి యయ్యె , మిత 

ధ్య్యజునకు ఖూాండికుం డనువా(డు జన్మించి తండ్రివలన నెబుక గలవాడై. కర 

తం తంబు "నేర్చి శశిధ్యజునివలన ఫీతుం డై యా ఖాండికుర్ణనకు భానుమం 

తుండును భానుమంతునకు కతద్యూమ్నుండోను కతద్యుమ్నుని! శుదియు శు 

చికి సనద్యాజుండు సనద్యాజునకు నూర్జ ర్ధ పకేతుండును నూర్ల ర్థ ష్టశతునకు నజుండును 

నజునకుం గురుజిత్తును గురుజిత్తునకు 'సరెష్ట నేమియు నరిష్ట నేమి! శుతాయు 
వును ళు శ్ర, తాయువునకుం బార్మ (కుండును 'బార్శ గసనకుం | జిత్రరథుండును జి త్ర 

రథునకు తే మావియు "శేమూవీకి హీవురభుండును హేవురథునకు సత్వరథుం 
డును సత్యరథునకు నువగురుండును నువగురునకు నగ్ని చేను పసాదంబున నువ 

గంర్వ్యుండును నువగుర్వునకు సావనుండును సావనునకు సువర్చనుండును గ్త్ 

రతంజా సుభూపషణుం డని వినంబడు నాసుభూపణునకు జయుండును జయునకు 

విజయుండును విజయునకు ధృతుండును భృతునకు ననఘుండును ననఘునకు వీతి 

వావుర్థిండును వీతిహన్రర్ణనకు ధృతియు భృతికి బవాంభా శ్వుండును బవుళా శు 

నకు గృతియుం గృతికి మహావశియును జన్మించిరి వీరలు మైథిలు లగు 

రాజు లని చెప్పంబడుదురు "యోగీశ్షర వ సాదంబున గృవాన్థు లై యుండియు 

బంధనిర్భుక్తులై యాతే తృేజ్ఞునంబు గలిగి నిరంతర | బ్రహ్మోనుసంథానంబు నేయుచు 
నుండుదు రని పలికి శక యోగీంద్రుం డిట్లనియె, 874 

ఇతథ్రి చంద దృవంశ్యు లగురాజులయిలివాసము రితూ 

ఆ, చం దు గౌర మైనచం దృవంశమునంద్య, జం ద్రగీ ర్రితోడ జనిత మైన 

యట్టి పుణ్యమతుల నః నై ళాదిరాజుల నింక వినుము మానవేం ద్ర చం ద్రః 8ి75 

సీ, ఒక చేయింతలలతో నుండుజగ న్నాథుబొడ్డ మిని బహనశుక్రై మొదల 

నతనికి గుణముల నతని బోేలినదతుం డేసునత్రి తె సుహతుం. డయ్యె నశ్రి 
కడగంటిచదరాడ్కులూ గలువలసంగడీం డుదయించి విపుల కోవధులక' 

నమరం చారాతతి కజునిపంపున నాథుం డై యుండి రాజసూయంబు చేసి 

తే, మూూండులోక ములను గెల్సి మోబకమున 

జని బృవాస్పలతి పెండ్లాము , జారుమూర్చిం 

దార నిలు సొచ్చి కొనిపోయి తన్ను గురుడు 

"వీడునంచాంక నయి్యింతి విడువ డయ్యె, 876 

వ, అంత -ేల్పులతో రక్కసులకుం గ య్యం బయ్యు బృహస్పతితోడివై రంబునం 

జేసి రాతుసులుం దానును ళుక్రుండు చంద్రునిం జేపట్టి సురాచార్యునిం బోం 

దోలిన వారుండు భూతగణసమేతుం డై తన గురువుత్రుం డైన బృహస్పతిం 
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"జేపళ్లై జేవేం దుండు స సుర గణంబులుం దానును బృహస్పతికి నడ్డంబు వచ్చె 

నయ్యేవసరంబున బృ హాస్పతిభా ర్యానిమి_త్తంబున ర్రణంబు సుశాసురవినాశకరం 
బయ్యు నాలోన బృహాస్పతితం డ్రి యగునంగిరసుండు చెప్పిన విన్ని బ్ర హ్హూ'డేవుండు 
వచ్చి చంద్రు,నిం గోపించి గర్భితే కై యునతారను మరం నివ్పంచినం పే పూచి బృవా 
స్పతి దాని 'కెష్ణనియె. ల/7 

ఉ, నీ గొకయింత లేక వెలచేడియనై వడి భర్ష కీ రలకా 
బొగ్గులు నే సెనీ జూరు శరిం బొంది కటా కడు సల తెచ్చుకొం 
పెస్ట దలంవంగా వలచె యివ పడు గర్భము దించుకొొమ్లు నికొ 

ముద్దం 'జేనెదం జెనటి మానవతుల్ నినుం జూచి మెత్తురే. 878 

వ, అని హకోవీంచుచుండ నాచెలువకుం బసీండిచాయ మేను గలకుణ్జాండు న్రుళ్లై 

వానీం జూచి మోహాంబు చేనీ బృ వాస్పతి దనకొొడు కనియునుకో జంద్రుండు 
దనకన్న వాం డనీయునుం జగడించి రప్పుడు, న? 

ఆ, వారివాదు సూచి వారింవంగా వచ్చి, 'యేర్చరింవ తేక యెల్ల మునులు 

నమరవరుల నడుగ నావేడుకలక క్రై యొజుంగుం గాని యితరు 'లెజుం రనిరి, 

వ, ఆవలుకులు విని సిస్టపడి యున్న "తారకు. జిన్నికొమరుం డి ట్రనియె, 881 

క, ఇ్రలువరుస చెడ బంధులు, దల వంవయగ మగడు రోయం ల్లీ కట్టా 

చిలి నేల నను 26 గంటివి, కలిగించినవాండు ఛీేతకళరుండో గురుడో, 882 

వ, అని పలుకుచున్న కొడుకునకు మజుమాట లాడనేరక యూరక యున్న తార 
చేకాంతంబునకుం జీరి మంతనంబున బి హా యిట్లనియె, ల్ 

మ, చెలువా నీయెలనీగ్లు వానీ గురుడో లీతాంశుండో యొవ్వం డీ 

లలితాకారుం గువూరుం గన్నయతం డేలా దావ నీపాటునీ 

తలనే పుళ్లునె వెచ్చ నూర్చకుము కాంతల్ గాముకల్ గారె మా 
టల నిం చేమియు బోదు పో యొరులతోడం జెప్ప వినింపవే. లెది4 

వ, అని పతికిన బ్ర హు నెిదురు మాటాడ వెజుచి మంతనంబున నయ్యింతి చంద్రు 

నికిం గన్న దాన "నననుడు నాబొలకునకుం బుధుం డని వేరు వెట్టి చంద్రున కిచ్చ 
లో 

బహా సనియె నంత, 885 
లాలి 

ఆ, బుదిమంతుం డయినబుధుండు పుత్రుం డైన మేను వెంచి రాజు మిన్ను ము్లై 

బుదిగలసుతుండు పుట్టినచోం ద్ర మిన్ను ముట్ట కేల మిన్నకుండు. రిడీర 

వ, ఆబుద్ధునకుం దొర్లి చె చెప్పినయిశాకన్యకవలనం బురూరవుండు వుశళ్లునాపురూరన్ర 

నకుం గలశార్యపౌందర్య్భగాంధీ రాష్ట్ర దిగుణంబులు నారదునివలన నింద దృసభ 

లోన నూర్వశి విని మి త్రావరుణశావంబున మనుష్య స్త్రీరూపంబు 'దొల్సి 

భూలోకంబునకు వచ్చి ముందట నిలువంబడి, 887 

తరలము, సరసిజాము మృగంద్రమధ్యు విశాలవత్సు మవోభుజుకా 
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సురుచిరాననచం ద్ర మండలశోభీతు౯ా సుకుమారు నా 
వురుషవర్వ్యుం బురూరవుం గని పువ్ర్షషటంపజిజో దుచేం 

దోరంగు కొవ్విరితూపులకా మది దూలీపోవల భా/ంత య 888 

వః ఊర్వశి నిలిచి యున్నంత, 889 

ఉ, భావజుదీమమో ముగులుం బానీ వెలుంగుమెలుంగొ మోహినీ 

"దేవత'యో నభోరమయొ దీనికర గ్రవాణంబు "లేనిచో 
జీవన మేటి కంచు మరుచేం జిగురాకడిదమ్లుజిమ్లులం 

దా వడర౯కెం బురూరవుడు దామర పాకుజలంబుకై వడిన్, 890 

వ, ఇ ట్లారాచవట్టి చెజకువింటివానిదాడికి నోడి యెట్టకేలకు సై రణ చేసీ నిలుకడం 
చెచ్చికొని యచ్చెలున కి ట్లనియె. 891 

ఉ, ఎక్కడనుండి రాక మన కిద్దజుకుం దగు నీకు దక్కి_తికా 
మ్రుక్క-డి వచ్చెనే యలరుముల్కులవాం డడిదంబుం ద్రిష్పు చే 
దిక్కు, నెజుంగం జూడు నను బేహూము దేవాము లుం గేలనీ 

చెక్కునం జెక్కు మోపి తగుచెయు(ల నన్ను వివన్నుం గావవే, 892 

న, అనిన బ్రోడచేడియ యి ట్లనియె, 898 

మ, 9వె నాకూర్పుతగళ్లు రెండు దగ నీ వెల్లప్పుడుం గాచె చే 

ని వివస్త్రుండవు గాక నాకడం దగళ౯ నీ వుండుబేని౯ా విశే 
పవిలాసాధిశ నీకు నాఘృతము భ్ యం బయ్యు నేనిక మనో 

జవినోదంబుల నిన్నుం చేల్తు నగునే చం, ద్రాన్షయ గ్రామణిీ, 94 

వ, అని పలికిన పెల్చులవెలయాలిప్రతినమాటల కియ్యకొని తనమనంబున  శీ9 
క, మంచి దట రూపు సంతత్కి నంచిత యా దేవగణిక యంట మరుచేతకా 

సంచలితచి త్స మై కా మించిన దంట యితేకంటు మేలుం గలదే, 896 

వ, అని నిశృయించుకొని, 897 

ఆ, రాజు రాజముఖని రతి 'ేళ్చి బంగార్కు మేడలందు దరులనీడలందుం 

దోంటలందు రత్న కూటంబులందును, గొలంకులందు గిరులకెలయలందు, 8938 

వ, అంత నయ్యిద్ధజకుం దగులంబు సెలకొని, 899 

క, ఒకదిక్క. కాని చనం బో, రొకచోటన కాని నిలిచియుండరు దమలో 

నొకటియ కాని తలంవరు నొకనిమిషముం బాయలేరు నువిదయు జేండ్రున్, 

క, దయ్య మెబుంగుకా వారల్క నెయ్యంబులు మక్కువలును నిజమరితనముల్ 
వియ్యములును 'నెడసందిని, బయెుదకొం గడ్డ మైనం శ్రాణము వెడలున్, 

వ, ఇ్రట్లూరగశియుం బురూరనుండు నొొండొరువులవలన మక్కు_వలు చెక్కు_లొ తృం 
బగళ్లు "రేలు నెళ్లెడల వివారింప నొక్క_నాడు చేవలోకంబున డేవేంద్రుండు 
గొలు వుండుతజిం కొలువున నూర్వశి లేకుండుటం జూచి, | 402 
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క, బన్ని దినంబులకును మన, మున్న సభామధ్య వేది యూర్వశి "లేమిక 
విన్నందనంబున నున్న డి వన్నె దజీలి యున్న పసిండివడువున ననుచున్, 408 

వ ఇ్రందుండు గ ౦ధర్వులం బనిచిన వారు నడురేయిం జని చీకటి నూర్వశివెంచు 

చుస్టో యేడకంబులం బట్టిన నవి రెండును మొట పెట్టిన వానిమొజ విని రతి 
ఖిన్నుం డై డె మేను మటిచి కూరుకు చున్న పురూరవుకొంిట సుండి యూర్వకశి 
యి ట్లనియొ, 404 

మ అడి నాబిడ్డలం బట్టి దొంగలు మహోహాంకారు లె కొంచు ను 

ఆ, 

వ, 

న్మ దు ంలి' పోయిద రడ్డపాటునకు సామస్థ్యంబునకా హీను డ 
కోలం “దేముగవంద కరుకుగతిం గ్ నానీ గ్గు ర్వెట్టుచుకా 
వదలంజాలండు నాదుకౌంగిలియు చా 'వంధ్యాక్యు డై జె చెల్లే. 406 
పగతురు దొంగల -లేయ గు మగంటిమి వాటింప లేక మగతన మెల్లకా 
మగువలకౌంగటం జూవెడు, మగవాం డగుకం'టెు మగడు మగు వగు టొప్పున్, 
అధముం డై నవాని కాలగుకంటు న త్యధికునింట డానీ యగుట మేలు 
హీంనుం బొంది యోని హింనీంపయగా నేల, యువతిజనుల కూర కుంట లెస్స, 

ఏటికి నీరాచటీకం, చాంటది మొజవెట్టం బశువు లాతురవడ నో 
యాట దని లేచి దొంగల, గీంటవు వెడలంగ శవము క్రియ నుండె దిదే, 408 
వినియు వినన్ర రణభఫీరువ్వ్కు మనుజాధము నిదురపోతు మందుని నకటా 
నిను జ కృన_క్షిం "జేసిన వనజాసనుకంళు వెల్టీవాండును గ లంటే, 409 

అని ఇమ్కభంగుల నయ్యింతి వరుసనివలుకు లనుక ఆకు వాలమ్ములు నెవ్రలం 

జొనుప నారాజ కేఖరుం డంకుళంబుపోట్ట నడరుమదగ జంబుచందంబునం జీర 

మజు-చి దిగంబరుం జై "లేచి చాలు కేల నంకించి యానడురేయి దొంగల నటికి 

వైచి మేవంబుల విడిపించుకొని తిరిగి వచ్చునెడ, 410 

చీర లేనిమగనిం జెలువ దా నీతించి, కెన్ను "మొజంగి పోయె గడశ నతడు 

వెజ్ణీ వానిభంగి వివళుం డై వడి లేచ్చి పొరల తెరలి స్రుక్కి_ పౌక్కి_పడియె, 411 

మజీయుం బురూరవుండును మదనాతురుం డ్రై వెదకుచు సరస్వతీనదీతీరంబునం 
జెలిక_కత్రెలలోం గనాడియున్న యూర్వ్యశిం గని వికసితముఖకమలుండై యిట్లనియె, 

మ, తనువముథ్యా యిది యేల వ వచ్చి తకటా ధర్మ ంచె శర్మ ౦బె ముక 

వ, 

ర్, 

మనలో నుంకుగ నాడికొన్న పలుకుల్ మళ్యాదలుం ? దవ్పె'నే 

నిను నేం బాసినయంతనుండి తనువు న్నేలం బడం బాతె న౯ 

దిను న్ముగ, ంపుమృగాలళి దీనుం గరుణాదృష్టి౯ విలోకంపవే, 418 

అనిన నూర్యశి యి ట్లనియె, 414 

మగువలకు నింత లొంగాద్కు మగవాండవె నీవు వశువ్రమాడ్క్మి_కా వగవం 
దగవే మానుషపశున్రను, మృగ ములుం గని రోయుం గాక చే లని తినునే.415 
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వ, అదియునుంగాక. జం 

మ, తలంవుల్ చిచ్చులు మాట లుజ్ఞ జ్ఞ ఇలసుథాథారల్ విభుం డైనపు 

విిలుతు౯ా మెచ్చర యన్యులకో వలతు "రేవిశ్యాసముకా "లేము క్రూ 

రలు తోడుం బతి నైనం జంపుదు రధర్శల్ నిర్మయల్ చంచలల్ 

వెలయాం డ్రౌక్క_డ  వారొవేడబము లావేదాయ్సూ కృంబులే, 417 

ఊఉ. ఇం ఫొకయేండు వోయిన నరేళ్యర యాతలిరేయి నీవు నా 

లం కెకు వచ్చి యాత్మ జుల లత్షణవంతులం గాంచె చేమియుం 

గొంకక పొమ్ము నీ వనుడం గొమృను గర్సిణిం గాం దలంచుచుకా 

శంక యుకింత లేక నృవస్నత్తముం డల్లన పోయె వీటికిన్, 418 

వ, ఇట్లు మరలి చని తనవురంబున నొక్కయేం డుండి పిదప నూర్యశికడ శేంగి 

యొక్క. రేయి వ్రరారవుం డయి్యింతిక డ నున్న నావెలందియు గంధర్యవరుల 

"వేడుకొనుము న న్ని చ్చద రనవుడు నతండు గంధర్యవరులం శ్రూస్థించిన వార 

లతండు వొగడుటకు మెచ్చి యగ్నిస్థాలి నిచ్చిన నయ్యగ్ని స్థాలి నూర్వశింగాం 

దలంచుచు చానితో నడవిం దిరుగుచుండి యొక్కనాం డది “యూర్వకిగా దగ్ని 
స్థాలి యని యెణటీంగి వనంబునం దిగవిడిచి యింటికింజను బెంచి నిత్యంబు రాత్రిదా 

నిన చింతించుచుండం ద్రే కాయుగంబు సొచ్చిన నారాజిచి _తృంబున6 నర్మబో 

ధంబు లయి -జేదంబులు మూండువమూర్షంబులం దోంచిన నాభూవరుండు స్టాలి 
కడకుం జని యందు శమిాగర సృడాతం 3 టై నయశ్వత్థంబుం జూచి యాయశ్వళ్థేంబు 

చేత నరణులు రెండు గావించి ముందటియరణి డానును వెనుకటీయరణి 

యాూర్వశియును "రెంటినడును నున్న కాష్టుంబు పుత్రు ండు నని మం తృంబు 

నెప్పుచుం ద్రచ్చుచుండ జాతవేదుం డనునగ్ని సంభవించి విహితా రఈాధన 

సంస్కా_రంబునం జేసీ యాహావనీయాదిరూపి మై నెగడి వురూరవునిపు త్రుం 

డని కల్పింపంబడియ నాయగ్ని వురూరవునిం బుణ్యలోకంబునకుం బయం 

గారణం బగుటంబేసి, 419 

క, ఆయన్ని చే బురూరవుం డాయబ్జేశ్ళరు ననంతు వారి వేదదమయు౯ 
శ్రీయుతుం గూర్చి యజించె గు,ణాయుతుం డరూర్వశిం గనంగ నరిగెడుకొటునై 

ఉ. ఒక్కండ వహ్ని "వేల్పు పురుహో త్తముం డొక్కండ సర్షవాజ్య యం 

బొక్క_డ వేద మాప్రణవ మొక్క_(డ వర్షము దొల్లి త్తే తయెం 
చెక్క_టి మాన్ని మూండుగను నేర్పటి చెం దనబుద్దివె వెంపుచేం 

జక్కుల నాపురూరనుం డశ కృులకు౯ా సులభంబు పా౫తిన్ . 421 

వ, ఇట్లు 'వేదవిభాగంబు గల్పించి యాగంబునేసి వురూరవుం డూర్యశి యున్న 

గ ంధర్యలోకంబునకుం జనియె నతనికి నూరగ్చశిగర్భంబున నాయువు శు తాయువు 

సత్య్యాయునవ్రు రయుండు జయుండు విజయుం డన నార్టురు పుత్రులునలిగి రందు 

« 
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శు, తఈాయున్రవకు వసుముతుంకును స త్యాయువ్రనకు శ్రుతంజయుండును రయు 

నకు శుతుండు నేకుం డన నిరువురును జయునకు నమితుండును విజయునకు 
ఛీముండును జసించి రానీమునకుం గాంచనుంకను శాంచనునకు హో త కుండు 

హో త్రకునకు గం గాక్రవాహాంబు ప్రుక్కిటం చబెట్టినజన్నాండు జవస్ననకుం 

బూరుండు పూరునకు బాలకుంకు బాలకునకు నజకుం డజకునకు: గుశుంను 

గుళునకుం గుశాంబుంను ధూ_ర్తయుండు వసువు కుళనాభుం డన నలువురును 
సంభవించి రందుః గుతాంబునకు గాధి యనువాండు గలిగె నాగాధి 'రాజ్యుంబు 

నేయుచుండ, 422 

సీ, సత్యవతిని గాధిజాతను గన్యును విప్తుండు బుచికుండు వేండికొనిన 
గాధియు సుక కీడు గాం డని కెల్ల నినవకంపుమేనులు నల్ల చెప్పులు 
గలగుజ్ఞనులు వేయి కన్యకు నీ వుంకు విచ్చినం గూ:తు నే నిత్తు ననిన 
వసు థామరుండును వరుణునికడ శేంగి హూరులం ెచ్చినం గూఃతు నాకం డిచ్చె 

ఆ, నామహోాత్తుకతియు. న త్తయుః గొడుకులం గోరి యడుగ నియ్యకొని యతండు 
వివ,రాజమం త్ర వితతుల వేల్పించి, చరువ్రు నేని మ్రంకం జనిమయొ నదికి, 428 

వ, అయ్యడం దల్లి యడిగిన సత్యవతి బహానుంత ం౦బుల వేల్పించిన చరువు దల్లి 
౭ న్ a CJ 8 \ ౧౧ 

కిచ్చి వో త్రనుం త్రేంబులం దప్లికి వేల్పించినచరువు డా నందుకొని యుండ నా 

ముని ససుచెంచి చరువు వీడ్యడుట యెజింగి భార్య కి ట్లనియె, 424 

తల్లి చరున్ర నీవు దాల్చి నీచరు వెల, తల్లిపాల నిడితి తరళ నేత, 
జే జ అద్య ( చటక షా J కొమ్త యింక నీకు గ్రారుడయ వుట్టు మో, యమ్తు (బహ్హావిదుని ననఘు?గాంచు, 

వ, అనిన నయ్యింతి వెజది మ్రొక్కి. వినయంబు లాడినం బ్రృసన్నుం డై నీకొడుకు 
సాధు చై. వీమనుమండు క్రూరుం డగుం గాక యని బుచికుం డన్నుగ్న హించిన 

నాసతర్థివతికి జమదగ్ని సంభవించె సత్యవతియుం గెశికీనదియై లోక పావని మె 
వ్ర వహించె నాజమదగ్నియు ేణునుకూంతు రయిన రేణుకను వివాహం చై. 

వసుమనాడికుమారులం గనియె నందు, 426 

క, పురుపో త్తమునంశంబున, భర జమదగ్నికి జనించి ధనుర్ణిండు రాముం 

డిరువదియొకమరి నృవతుల్క శిరములం జ క్క_డిణెం దనదుచేగొడ్డంటన్, 427 

వ అనిన విని భూవరుండు శుకున కి ట్లనియె, 428 

౮ © 

అరి పవరశు రామునిచరి త, ము రితా 

ఉ, వటికిం జంవె రాముం డవనీళులం బల్వుర వారియందుం ద 
'వ్చేటికిం గ లై విప్తుం డతం డేటికి రాజసతామసంబుల౯ా 
వాటము6 బోండె భూభరము వారిత మహా టది యేవిధంబు నా 

మాటకు చానిచంద్ర మజుమాట ప్రకాశము గాంగం 'జెబ్బవే, 429 

వ, అనిన విని శుకుం డి ట్లనియె, 480 
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సీ, 

లే, 

పావాయాథధీశ్యరుం డర్జునుం డనువాండు థరణీశ్యరులలోనం దగినవాండు 

పురుషో త్తమూంశాంళుం బుణుర్ధి దత్తాలెయు నారాధనమునేనీ యతనివలనం 
బరిపంథిజయమును వాహుుసపహా స ౦బు నణిమాదిగుణములు యశము బలము 
'యోగీశ్వ్యరత్వంబు నోజయుం దేజంబుం జెడనియిం ద్రియములు నీరియుం బడసీ 
గాల్మక్తైవడి సకలలోకంబులందుం దనకుం బోరాని రారాని తాను లేక 
యెట్టిచేోనై నదనయాజ్ఞ 'యేప్రుమిగుల, భరణి వెలు? గొంశొవినువీధి:దరణి మాడి... 

మ, ఒకనాం "డామనుజేం దు. డంగనలతో నుద్దాముం డై వీట నుం 

డక రేవానదడి కేగి యందుం చెలినీటం జల్లుపోరాడి దీ 
రక రాబ్బంబుల నానదీజలములం గ శుక వడికా నీరు మో 
లకు చె ల్గుబ్బి రణాగతుం డయినయాలంకేళువై. దొట్టంగన్ 482 

వ. ఇట్లు దిగ్గిజయార్గంబు వచ్చినరావణుం డారాజుచేకట్టం దొట్టినయేటినీటికి స 
పాంవక రోవంబునం బోటరియుంబోలె న మైటిమగ నితోడిపోరాటకుం దొడ 
రినం బాటింవక దనబొహంుుపాటవంబున, 438 

క, వీశమెయి నతడు రావణు గదాంశటు లగలించి పట్టికో ని మోాంకాళ్ళం 
దాంకించి కోంతివై వడి, నాంకం చెట్టించెం గింకరావళిచేతన్, 484 

వ, అంత నర్జునుండు మాహిప్వతీప్రరంబున 'శేలెంచి. 4865 
క ఆరా జేంద్రుండు రావణు, నోరీ యిటవిరాంద నూరకుండుము జగతికా 

వీరుండ ననకుము కాచితిం బోరా యని సిన్దు పజీచి పుచ్చికా మరలన్, 486 
వ. ఆంత, 437 

సీ ధరణీళుం డొకనాండు దే వయోగంబున చేట శ కాంతారవీధి శేంగ్ 
తిరిగియాంకట శాంత దేవుడై జమదగ్ని మునియా శ్ర మముంజేరి (మ్రొక్కి నిలువ 
నామునీంద్రుండు రాజు నర్ధిత్ “య బూజించి యారాజునకు రాజుననుచరులకు: 
దనహోమధేనువుం దడయక రప్పించి యిషహ్టూన్నములు గురియింప నతండు 

తే, గుడిచి కూర్చుండి మొసనువై 6 గోర్కింజేసి 
సంపద యచేల యోాయావ్రు చాలులగాక 
యిట్టిగోవుల నెన్నండు నెటు మనుచు 

బట్టి లెం డని తనయొద్దిభ టులం బని చె, 438 
వ, పంచిన వారలు దర్చ్బంబునం జని, 489 

క చేశ వావకుం డంచున్కు హో వీడం బడితి ననుచు నంబే యనుచుం 
జూ వోవరు నృప లంచును వాపోవ౯ా మొకవ్రుం గొనుచు వచ్చిరి ఫురికిన్ , 

వ, అంత నర్జునుండు మాహిప్షతీవురంబునకు వచ్చునెడ రామం "డా శ్ర మంబున 
కేకెంచి తద్య ఇ కాంతం బంతయు విని, 441 

ఆ అద్ధిరయ్య యింట నళనంయు గుడిచి వూ, యయ్యు వల దనంగ నాక్రమించి 

% 
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కోరి ముదవు రాజు గొనిపోయినాడంట్క, యేను రాము డౌట యొజటుగండొ 

వ్య అని పనికి [కొ 

వ, కని కోపించి, 

మ, వ పృళయాగ్నిచ టభ ౦గిం గుంభి విదళంషం బాటుసింపోకృ్ళతిం 

చేలుచకా రాము డిలేశువెంట నడచెం బ థీ ష్ణ తలం చెల్ల నా 

కుల మె క్రుంగ గుఠారి యై కవచి యె సోపతి యె ా ండి యె 

ఛలి యె సౌహాసి యు మృ గాజినమనోజ్ఞ శో శోణి యె "కూథి యె, 444 

వ, చని మాకి హిషృతీపురంబుః చేరి నిలుచున్న సమయంబున, 445 

మ, కనియెళా ముందటం గా _రృవిర్యుండు సమిత్కాముం (బ్ర బ శాముకొ శరా 

సనతూజణీరకు థభారభీను నతిరోహ వ్రాచ్చలద్భూ 9యు7గ 

ననే తాంచల సీము నై ణవటనాసామాలికో గ్రాము నూ 

తనసంరంభన రేం ద్రదారళుభస సూత్ర, మొమునీ?ా రామునిన్, 446 

447 

ఉ, బాలుడు వెళ్లి బాహూణుండు బాహణు నె వడి నుంట మాని భూ అం ఆ 
పాలురతోడ 'భూరిబలభవ్యులకోడే భ్రయంబు దక్కి క 
య్యాలకు వచ్చినాడు మనయం దిశం బావము లేదు శెండు "లెం 
డేల సహింప భూసురుని నేయుండు వ్రేయుండు గూల్పుం డిమ్మహిన్ 448 

వ, అని కదలించి దండనాయకులం బురికొల్సిన వారు రథగజతురగవదాతిసమూ 

హంబులతో లెక్కకుం బదియే డమోహిణులతో నెదురునడచి శరచకృగదాఖడ్డ 
థిందిసాలకూల వ చముఖసాధనంబుల నొప్పించిన నవ్విప్తుండు గన్ను తకొలుకుల 

నిప్పులు గుప్పలుగొన శెట్టించినకట్టల్క_ మిట్టిపడి యజ్ఞోవవీతంబు సక్క_ నిడికొని 

కరాళించి బిట్టు దట్టించి కోరం “"బగుకుళారంబు సారించి మూాశలనై కుజీకి 

తొలకరి మొగంబునం (గ్ర చ్చెలికవట్టునం జెట్టులు గొట్టుకృ పీవలుని తెజింగునం 

బదంబులు ధ్రె ంచుచు ననంటికంబంబులం చెగనడుచునారామకారునివగిది 

మధ్యంబులం ద్రుంచుచుం దాళఫలంబులు రాల్చువృ వొరోవాకునిశై వడి శిరం 

బులు ద్రుంచుచు మృగంబుల వండం దుండించునూవకారునిభంగి నవయవం 

బులం జెక్కుచు నంతటం దనివి సనక విలయశకాలకీలికేలిని మంట లుమియుచు 

విల్లంది యొబ్లెడం బిడుగులసోనలు గురియు బలు మొగిళ్ల వడువున నప్రమా 

ఇంబు లగుబాణంబులం బజిపి సుభటనై నంబుల డై నంబు నొందించుచు 

నడ్డంబు లేని యా+ర్భటంబులు గలభబాణవర్త్ష న ఘృతంబులతో రాహుుతులం 

నశ పానలంబున కావుతులు నేయుచు తురంగంబుల నిరంగంబులం గావించుచు 

రథంబుల విళక్లథంబులంగా నొనర్చుచు డిగ్గరదంబుల నరదంబులవై . బజివం 

దోలుచు నిష్యిధంబున నేనల నంపవొనల ముంచి రూపు మావిన, 449 

క, మదిని భూతజాలము, చి_త్లంబులం జోొక్కి_ వేడ్క జిందులువాజక్ 



128 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

జొ _త్తిబ్లి సమిత్తలముస, నెత్తురు మేదంబు పలలనికరం బమయ్యొన్, .. 450 

వం అయ్య వసరంబున, 451 

క్క మే అభ్రానణు: దొక్కయ, నేలం బడం గూల్చె నైన్యనిచయము నెల్ల౯ 
'బాలార్చ నేల యీతనిం దూలించెదం గాక నాదుదోర్చఎమువడిన్ ఎ. 452 

వ అని వలికి, 453 

మ, ఒకయేనూబజుకరంబు ౪౯ొ ధనువు లతుష్ప ఖాని రై యె తాల్చీ "వే 

తొశయనూట గుణధ్యనుల్ నిగుడ ఫాత్రో ా త్త్రనుల్ గూర్చి వి 
వ్ర ర్క కుఠారంబును నిన్నుం గూ లు ననుచుకా భరించి పుంఖానుపుం 
ఖకఠోరంబుగ నేసి యా్చె రయశేఖాథామునీ౯ా రామునిన్. 454 

క, వడిం దాపు లెగయ గుడుసులు, వడి కార్తుకప ంచశతము పరంగ విభుండు సొం 
వడ రెం బరివవమండలి, నడుము; గరద్యుతుల వెలయునలీనాప్పు కి, కియన్, 4ఉ05 

వ, ట్లర్దునుండు బాణవిలాసంబు సూవిన, 456 

మ, ధరణీ బేవుండు శాముః చాధ్యుయ జగద్ధానుమ్యరత్నంబు దు 
మృ_రచావం బొక "పెక్కు వెట్టి శరముల్ సంధించి వె '్లేసీ భూ 
వరుకోదండము లొక్క_వరూాడ్కి ౧ దునిమె౯ వాం డంతటం బోక వే 

_ తేరువ్రుల్ అువ్వం గుశారథార నజిశెకా దద్భావాుసందోేవామున్, 457 
క, కరములు దునిసీన నతనికి, శిర మొక్క_టి చిక్క. జె శై లశిఖరముభంగిం 

బగశువువ నదియు ద్రుంచెన్కు బరసూదనుం డై నఘనుండు భార్లవుడు వడిన్, 
ఆ, తండ్రి, వడిన నతనితనయులు పదివేలు దలంగి పోయి రతని చాశ లేక 

వరభయంకరుండు థార్దవుం డంత న్నా గోవ్టం శ్రైవుతో డం గొనుచు. జనియె, 
వ, పట్లు హోమ భేనువు మరలం చజెచ్చి యిచ్చి తన పర్మాకృమంబు దం టకం దోం 

బుట్టువ్రులకుం చెలియం చెప్పిన జమదగ్ని రామున కి ప్థనియ, 460 
క, కలవేల్పు లెల్ల దనుతమ్మ, చెలువంబులు దెచ్చి రాజు జేయుదు రకటా 

బలువేల్పు రాజి వానిం జలమున ని శ్రుల పోయి చంపితి పుత్రాః 461 
క, తొలిమి మనకును ధర్మ ము, తాలిమి మూలంబు మనకు సనిర్నామునం 

దాలిమి గల దని యీశుం, 'జేలించును (ఎహావదము నెల్లకా మనలన్ 462 
క, తమ గలిగిన సీరి గలుగును, తవు గలిగిన వాణి గలుగు సౌర ప్రభయుకా 

తమ గలుగం దోన గలుగును, తమ గలిగిన మెచ్చు కౌరి సషోయు(డు దండ్రీ,. 

క, పట్టపురాజును జంపుట్క గట్టలుకకా విప్ర జంప్రుశంకును బావం 
బట్టి ట్రనకుము నీ వీ, చెట్ట నెకం దీద్ధనే నేవ నేయుము దనయా, 464 

క, అని తన్ను దండ్రి పనిచిన్క బని నాని ప్రసాద మనుచు భార్షేవుడు . రయం 
బున నొకయీండు" ప్రయాణము, సని తీర్థము లెల్ల నాడి చనుచేంచె నృపా, 465 

ఉం, ఆమెడ నొక్కనాయ సలిలార్థమం రేణుక గంగ లోనికిం 
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బోయి (ప్ర వావామధర్థిమునం బొల్బుగ నచ్చగ లేమసిండుతోం 
దోయవిహానముల్ సలుపుదుర్గ్ణ భుః జిత్రరథుకా సరోజమా 
లాయుతుం జొోదు చుం బతియాజ్ఞ దటంహన్ కొంత శ్రమతో స్, 466 

వ, పట్లు గంధ “4వల్ల భునిం జూచు కొకణంబుసం నడసీ, 467 

ఉ, అక్కట వచ్చి పద్దతడ వయ్యను బోమము వేళ దస్చి స 
శో న నో ఛో > ॥ అభా గ్ల wer నా నిక్కుడ 'సల యుంటి ముని ౦. మసునో యని భీత ది సయ 

స న నగ్ని Fey rr గృక్కు_నం దోయకుంభము రేక పలమం డి లేద్చి యిచ్చి చే 

మ్రొక్కి కరంబు మోడ్చి వతిము”వట నల్లన నిల్చి నమ్కు మన్, 4033 

న, అస్సుడు, 469 

క, చిగ్గమున భార్య పడసిన్క వృభ్యాంతం బెటీగి తవనీ వే కని సుతులఖా 

మత్తం దీని” జావ, మొతుం డన మొ త్తేరరి ముసుగుచు చానల్, 4:0 
సల్ mo Ghee 

క, కొడుకులు సంగ్ఫ ముంజ సమిం గొదుకులం చందా ముం జస గురుం డానతీ యి 

ఫా తర్ణలా భతల. సెల్హంజువు మనుచోం ద జ ఎ ఇకుస్నంటు 

"పల్లం బోవ శళవించుం దణ. UU Tio tr జేయుచు. మన్చి నొ 
cord + లి ఆః" | న్ టీ న శ yy Ca jet + sO జ్య కర or! Fr ip గతల నిచ్చు నిక్కము పోధిన షల్మేగుం డను వే 

తట్టక భ*)తలం జంప భాగ్షవుడు తనం చలం జేయాడునే, 72 
వ, స్పప్యిఢంబుని, 473 

క, అడ్డము 'నెద్చక కడపటి ఏర్షుడు "ముడి సుతులం బెయ్గము నసచటల 
క. 

గొడ్డంటం 'జెగ నడిచిన, జ స దల యాంచి సుళ్బ్చు జమదగ్ని మదిన్ 4/4 

క, మెచ్చినతం డ్రైన్ గనుంగొన్మి ఇచ్చర నీపడినవారిజీవంబులు సీ 
విచ్చితి నను వని మొక్కిన, నళుళ బావలును కేచి "రవ్చచభంిస్, 45 

ఆం వడినం "స ముళ్ల యతి! ప నోవును జనకుం దసుచి 9 జంపు జొమదగ్ను ఏ6 

దతంయు సవ ననుచు నన్నలం దశ్శేన్ని జనకునా మనం జంప నగదు 476 

నీ పరశురాముని కోడి పరుగులు పట్టిన య్యా పుత్తకు లళత్మయందు 
దంక్రి మ్రగ్యటకు సాతృష్ణు శై పొగులుచు నింతట నంతట నెడడు పేని 
తిరిగి యాడుచు నొగ్కదవసమం దూరాము డిడవి సిన్నలతొడ నరుగం వినవ 
బగందీర్చం దతి యని వజశోంచి హిమాలయా బన సర్వళు నాత్మ నలిపి 

రుదలకు ౧డంగ 6 దల డ్రైంచికొ నుచు జనిర్కి యజిమే టించి ణు! యడిచికొనంగ, 

న, మతియును, 378 

మ, జనకం జంవినవైరముం దలంచి రాజనాష్ట్రత జల్ నేడు మో 
జనకుం జంకిరి చాను రాను రిఫులక కొనీంతు ఏ దంచు న 
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మ్లునివై వ్రాలి లతాంగి మోందికొనియెక్ ముయ్యడుమాటుల్ భయం 

బున రామ డరుడజెంచి యెన్ని కొన నావూశ్ణాపడాకాంత మై యె, 479 

ప్, ఇవ్వడు దట్ల మొటి విని జమదగ్ని కుమారులు కః చ్చి రం కు కులబించిరి, 480 

క, వాకిలి వెడలవు కొడుకులు, రాకుండంగ నట్టినీవు రాబసుకులచే చం 

జీకాకు నొంది పోవంగ నీకా స్ఫైట్లాడెం దండ్రి నిర్ణరప్రు+కిన్ = 481 

వ, అని విలపించుచున్న యన్న లం జూచి రాముం డట్లసీయె, 482 

ఉ, వడువ నేల తం డ్రితేను -వేవుజకుండుండు తోడులార నే 

సూడిడె తీ రునంచుం బరళుద్యుతిఖీముండు రాము డుగు డై 

యోడక యర్టునాత తృభను లున్న పురంబున "కీంగి వొచ్చి నో 

“డాడలల బట్టే చం వడి నర్జునజాతుల బి హాఘాతులన్ , 488 

క, ఖండించి రిష్రలశిరములు, నొండలు గా బోను లిడియె గురుర క్రనదుల్ 

నిండికొని పాజు నుబ్బుచు, భండనమున వి చగివులు భయ మంద నృపా, 454 

వ, వుణ్యు నంతటః బోక, 

ఆ, అయ్యపగకు రాము డఅయక రాజులు నిరునదొక్క_మాటు నరనీ చంవె 

జగతిమిాంద రాజశోబ్దంబు లేకుండ, సూడు దిర్చ లెనిసుతుండు సుతుంయె, 486 

వ, మజీయు నారాముండు శమంతపంచకంబున శాజర_కృంబులం దొమ్మిదిమడుం 

గులు గావించి తం డి ఫీరంబు బెచ్చి శరీరంబుతో సంధించి సర్వచేవమయుం 

డగుదేవుండు దాన “శావునం దన్ను నుదైేశించి యాగంబు నేసి హోతకుం 
దూర్పును బ్రహ్మకు దతీణభాగంబును సధ్యర్యునకుః బడమటిదిక్కును నుద్రా 
తకు ను_త్తరదిశయు నున్న వారల కవాంతరదిశలును గళ్యపునకు మధ్య చేళంబును 

నుప ద్ర ష్టకు నాఠ్యాన_ర్హంబును సదస్క్యులకుం దక్కి.నయెడలును గలయ నిచ్చి 

బృహనదియైన సరస్వతియం దవభృథస్నానంబు సెసి కల్మపంబులం 'బానీ మేఘ 

వము కుం డయినసూర్వుండునుంబో లె వొవ్వుచుంజె నంత, 487 

క, అప్తుం డగువుత్రు తు వలనను, చబ్రాప్తతనుం డగుచు దషమ్హుబలిమిని మింట్లక్ 
స సర్ది మండలరసున, స సప్తమ డై వెలుగుచుండె జమదగ్ని నృపా 488 

క, ఆజనముదగ్నితనూజిండు, రాజివామయుండు ఘనుడు రాము డధికుం డై 

యోజను స్పప్తష్టలలో, రాజిల్లెడు మిూందిమనువు రా నమ్మేళన్, 489 . 

ఆ, శాంతేచిత్తు. డగుచు సంగవిముక్తుం డై, భవ్యుం డై డ మాం 'ద్రపర్వతమున 

నున్నవాడు రాము డోజతో గ ంధర్య, సిద్ధవరులు సుతులు నేయుచుండ, 

క, భగవంతుడు హరి యో క్రియ భృగుకులమునం బుట్టి యెల్లప్పథివీపతులక్ 
జగతీభారము వాయంగం బగ గొని పలుమాజుం జంపె బవరమున నృపా, 

న, అంత గాధికి నగ్ని తడొం డగువిశ్నామిత్రుండు జన్మించి తపోబలంబున రాజ 
థర ంబును వాని - బ్రహవ్వయై యేకశ్తసంఖ్యాగణికు. లగుకోొడుకులం గనియె 
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సయ్యెడ ఖ్ గుకులజాతుం డయినయజీ~ రసికొడుకు శునష్నోఫుండు ద్ని దండ్రు 

లచేతి హం ్పం ద్రునియాగపళుత్వంబునకు నముడువడి బ్ర ప్లోదుల వినుతి 

నేయుచు మెప్పించి చేవతలచేత బంధవిముక్తుం డయిన వానియందు. గృవ 
ల వాద్య అ sy టై జ 3 

గలిగి విశ్వామిత్రుడు పుత్రుల కి ట్లనియె, 492 

కన్నుల గంటిని వీనిన్సి మన్న నకొమరుండు నాకు మక్కువ మో రో 

యన్నన్న యనుచు నీతపు మన్నింపుం డనినం జూచి మదసంయుతు లె 493 

ఇతే డన్నంట వో మాకును, గృతకృత్యుల మయితి మనుచు గేలి యునర్చకా 

సుతుల౯ స్లుచ్చులు గం డని ధృతి లేక శపించెం దవనీ తిరుగుడువడంగ౯, 

అయ్యెడ సతనిళావంబునకు 'పెజుని యాసూర్వ్యురయందు మధ్య ముం డయిన 

మధుచ్చందుం డేబండ్రు దమ్తులుం దానును నమస్కరించి తండ్రీ, నీవెప్పిన 

క్ర మంబున శున శృఫ్రండు మా కన్న యని మన్నింవంగలవార మనవడు సంత 

సంచి మంత్ర దర్శి రమైనళున ఇ్నఫుని వారలయందుం -బెద్దంబేసి మధుచ్భందున 

కి ట్లనియె, 495 

పాడి నెడక వీడు నేడు మూకతమునం గొడుకు గలిగె నాకుం గొడుకులార 

కడుపు లార మారు గొడుకులం గనుం డింకం (ృతితోడ దేవరాతుం గూడి, 

వ, అని పలికె నట్లు శునష్నేఫుండు చేవతల చేత విడివడుటం జేసి దేవరాతుం డయ్యె 

వ, 

మధుచ్చందుండు మొద లయిన యంబంగ్ర్త నాదేవరాతునకుం దములైరి పెద్ద 

లయినయస్టక హారీతజయంతేసునుజ "దు లేబండ్రును వేత చని క్ర వుంబున 

నిశ్వామిత్రు,కొడుకులు “"రెండువిధంబు లయినం బ్ర వరాంతరంబు గరా నని 

చెప్పి శుకుం డి ట్లనియ నాఫుకూరవుకొడు కగునాయువునకు నవాుషుండుసు 

శత శ్రీన్ఫొద్ధుండు రజియును రంభుండును స నేననుండును ననువారు వుట్టి రందు 

మ త్రవృద్దునకు' గునూరుం డగుసుహోో త్రు,నకుం గాశ్యండుం గుశుండు గ 

త్సష్ష చుదోండు నన ముగ్గురు KOA రాగ్భక్నే ముద దునకు శునకుందును శునకు 

నకు శౌనకుండును నమ్మహాతునిక బవ్వాాచృప్రవరుండు జన్మించి రాబవ్వా చే 

సృవరుండు దపోనియతుం జ చనసయొ: గా గాళ్యునకుం గాభియుం గాశికి రాష్ట్రం 

పోను రాష్ట్ర నకు ద్ (తవుండుసు జనియించిరి, 4)7 

ఆదీర్ల త్రవున్ కధికుడు, శ్రీదయితె” ౦శ మున బుక్టు సేన్హ్యుం డాయ 

"ర్వేదజ్ఞాడు ధన్వంతరి ఫైసంబులు వాయు నరనిం గ ర్త నేయన్ , 498 

వాసుదేవాంశసంభూతుం డగునాధన్భంతగి యజ్ఞ 'భాగ ంబున క్ట ౦ డతనికిం గ 

తుమంతుండుం గేతుమంతునణ ఫేమురథుండు. నతేనికి డివోదాసుం డనంబరంగు 

ద్యుమంతుండు నుదయించి రాద్యుమంతునకుం బ (బతీర్టనుండు జన్మించె నాప్తతే 
ర్టనుండు నే త్రుజి _త్తనియు బుతధ్వ్యజుం డనియుర జెప్పంబడె సాతనికిం గుల 

యాళ్వుండు స సంభ నించె, 499 
గీ wm 



182 శ్రీమదచాంథభ్ర భాగవతము 

ఆ, వనుమతీళ విను కువలయాళ్యభూభ_ర్హ, లలితప్పుణ్యు ఘను నలర్కు_ం గనియ 

నాతం జేలి నేల నలువదియాలువేే లేండ్లు వానిభంగి నేల ెరెవరు, 500 

వ, ఆయ్యలర్కు_నకు సన్నతియును నతనికి సునీతుండును నతనికి ను కేతనుండును 

నతనికి ధర్మ కేతువును నతనికి సత్య శేతువును నాతనికి ధృష్టకేతువును నాధృ 
ప్రశేతువునకు సుకుమూరుండును సుకుమారునకు నీతిహోత్రు, ండును వీతిహో 

త్రునకు భర్షుండును భర్లునకు భార్ల్షభూమియు జనియించిరి, ర్01 

ఆ, వడు తుదయు గాగ వరుస నాకాశా్ట్ధద్చి యునవారు కాశు లనల నెగడి 

రవనిమింద వార లాజ్ త్ర్రవృద్ధుని, వంళజాతు లగుచు వంళవర్య, 502 

వ, మజీయు తత్ర్తవృద్దునికి రెండవకొడు కగుకుళునికిం బ్ర తియును వానికి సంజ 
యుండును సరజయేనికి జయుండును జయునికిం గృతుండును గృతునికి హర్యధ్వ 

నుండును హర్యధ్యనునకు సవా బేవుండును సహాచేవునికి ఫీముండును ఫీమునకు 
జయ ల్సేనుండును జయళల్పేనునకు సంకృతియు సంకృతికి జయుండును జయునికి 

తత్ర్త్రధర్మ్యుండును బుట్టరి వీరలు త్ల త్ర వృద్దున వంశంబునం గలరాజులు రంభునికి 

రభసుండోను రభ్రసునికి గంఫీకుండును దంభీరునికిం గృతుండంను గల్లి రాకృతు 

నికి, బృహకులంబు వుక్లై నయ్య నెనునకు శుద్ధండును శుద్ధునకు శుచియు శుచికి 

ట్ర ప్లాసోరథి రై మైన త్రిక కుత్తును జనించి రతనిక్షి శాంతరజుండు నుళ్లై నతండు 
వజ్ఞానవంతుండు? గ్ తక తుండు విర కండు నయ, 508 

స రజి యనువానికి రాజేంద, యెనూరుకొడుకులు గలిగిరి సోరబలులు 

"వేల్పు లెల్లను వచ్చి వండిన నారజి సై దైత్యులం 'బెక్కండ్ర డ ధరణిం గూల్పి 

నాకంబు చేచేంద్రున నకు నిచ్చె నిచ్చిన రజికాళ్ల కెలు:గి నరవ పృభండు 
వెండియు నతనికి కొ పబుధ-గోవాము నిచ్చి సంతోపబున్ధి నర్చన మున్నా 

నంత నారజి మృతుం డైన నతనివుత్రు,, లమరవిభుకు త్ర ము నడిగికొనిన 

నీక యింద్రలోక 'మేలిరి యాగభాగములు వుచ్చికొగిరి గర్వ నుంది, 50% 
ఆ 

క్క "వేలుపులజేండు గురుచ్చే వేలిమి వేల్పించి బలిమి వెలయంగ నిజదం 

భోళిని రజిసుతులను న్ని ర్లూలము గావించి నాకముం ౫ కొనియెన్, ర్05 

వ, అది 'యట్లండె నవుషునకు యతియు యయాతియు సంయాతియు నాయా 
తియయు వియతియు. గతియు నన నార్దురు గొడుకులు దేపొకి నింద్రియంబుల 

చందంబున సంభవించి రందూం చెద్దకొడు కగుయలికి రాజ్యం విచ్చిన నతండు 

విరక్కుందై, 506 

క, రాజష్థింబు పాపషమూలము, రాజ్యముతొ నొడ లెజుంగ రాదు సుమతియుకొ 

'రాఖ్యమునం బూజ్యు నెలుంగండు రాజ్యము గీజ్యమ్లు ము_కిరతునకు నేలా, 

వ, అని పలికి వాడు 'రాజర్థింబునకుం దాని చనియె, 508 

క, అఆనపహాుషుండు ముఖశతమును్తు మానుగం గావించి యిం ద్ర మానిని: గవయం 
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ఆ, 

& 

ua 

వ, 
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బూని మునీం దులు మోచిన, యానమువై. నుండి కరాలె నహియై నేలన్, 509 

అన్న యు దరప్రేయుం జన యయాతి మహీపతి యె చతుర్ధి నల్ 

వన్నుగం గావ గ దమ్ములకు: వా లిడి శు క్రునికూ(తురుకా స సును 

వన్నగుణాఖి రామ పృేషవ గర్వ నిక కూతురు నోలి నాండ్రు, గా 

సన్న యశాలి యీాధరణి చ కృభురంధరుం డయ్యెం జేరి తోన్, 510 

అనిన విని పరీతీన్న "రేం ద్రుర దె ట్రనియె, oll 

త్రి య యా తి చరిత్రము థితా- 

పార్టి రి వుండు యయాతి బహ్హాక్సి భార్దవుం డల్లుం డగుట మామ యగుట యెట్టు 

రాజు రాచకూంతు రతి ఢమ దగు గాక్క వి పృకన్య నొంద' విహిత మగున. 

అనిన శుకుం డి ట్లనియె. 518 

దను జేంద్రుకూంతురు తరళాశీ శరి హు వుగములో నొకనా(డు ప్రొద్దు వోక 
వేవురు వోటులు వెంట శా గురునుత్ యగుచేవయానితో నాట రగ 
పూచినయెలదోం టపాొంతే బొంపము గ్ "న్నా కెవరావిచే చేరువకొలంకుం బేరి 

యందుందమ్థుల తేనె లానిచొక్కు_చుమైరాయు ఎ సళులయుంకృతులకు నదరివడుచు' 

వలువ లూడ్చి కొలణశు వడిం బొచ్చి తమలోనం, చెల్లు "రేగి సీటం జల్లులాడ 

నంది నెక్కి మౌళి నిందురోచులు వర్గ, శూలి వచ్చె గొండచూలితోడ, 

మలవారుం జూచి సిగ్గుపడి వమూనిను లఅందజు సం శ్ చుంబున౯ా 

వలువలు గట్టుచో డనుజవల ల్ల భుకూ(తురు చేవయానిదు 

వలువ భరించి వెగమున వచ్చిన జూచి యెతిం గాటీంగి నా 
వలు విది యెట్లు కట్టికొన వచ్చును దానికి నంచు దిట్టు చున్ . ర్]ర 

'జేవజకూని యి ట్లనియె. 516 
నే 

గ్రా బునం గలిగా భాహణ హాంబు నా ఆలో శేశుముఖంబునం గలిగా ఇ హ్లణ్యంబు బ్రహ్తాంబు 

క 

మ 

వ, 

మేలై. వై దికమార్లముల్ చెలుపుచుళా మి న్నంది యందుకా మహో 

శీలుర్ 'భౌర్షను లందు శుక్రుడు సుధీనే సెన్ఫుండు నే వానికిం 

జూలకా నావలు వెట్టు నట్టితివి రతమోజూత వై వేటి కొ, ర్ 17 

మహిమవతు లె లై నభూసుర, మహిళలవి_త్తన్గులు వెజమగువల కగునే 
మహీం బనీండిగొలుసు లిడినకా వికి పాతములే కుక్క_లకు వావిర్భాగంబుల్, 518 

మితం డి మాకు శిష్యుండు, మాతం డ్రై గురుండు గొంతమా తేం చైనం 

బ్రీతిం గవింపక వరి భూతం జేయుదువె తులువపోండిమిం చెనంటీ, 519 

లని ఖ్ రించుచున్న "దేవయానివలుకులు విని కఠాళించి Se 

చందంబున నిట్టూర్పులు నిగిడించి పెదవులు గొజకుచు శ రిస యి ట్లనియె, 520 

కా, భితుం డైతేమతం డ్రి మాజనకుని౯ భిశ్నీంచినం దన్ను సం 
రతీంపం దుది నింత ప యె మజవుతో రాజ ప్రసూనాకృతి 
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నృతోశాజతనూజతో సుగుణతో నాతో సమం బొడెడిం 
గుతస్ఫోటము గాయ డీనిం జలు లీకూవంబునం ద్రోవశి, 521 

౨ ఆని పలికి 5328 

ఆ, బోటివిండుచేతం బొదువంగం బట్టించి, రాజసమున చై దై తర్ణిరాజతనయ 

దోడరి చేవయానిం దోవీంచె వలు పీక్ష శంక నూతిలోనం గుతిలకొనయం. తలి 

వ, కృట్లు నేనీ శర్మిష్ట. దేయున వెనకి యమాతిభూపాలుండు వెంటమార్లంబు 

నడవిం దిరుగుచు దై వయోగంబున నాబేవయాని యున్ననూయి నేరం జను 
'దెంచీ యందు, ర్ర్24 

క, బంధువుల నెల్ల జీరుచు, నంధుజలామగ్న మధ్యయె వగచుచు ని 

రృంధమునం జిక్కి. వీడా నీంధువున మునింగి యున్న వేడియం గనియెన్, 525 

వ, కనుంగొని, 526 

ఫ్రీ దేవయాని యయాతిని వరించుట థికా- 

ఛా, సప్తాంభోనిధి మేఖ లావృతమహోస సర్గంసహోకన్య కా 

ప్రావ్వాద గ్టద్వరద కద సరీర (ప్యాలంబముం జెనీ ప్రో 

న వం జేసి యయాతి గట్టుకోనం చై చేలంబు ము మున్ని చ్చి వ 
రార్టి ప్ప స్నేదజలాంగి నాళిసముదాయస్వర్దవి౯ా భార్టవిన్ , ర్ర్27 

వ, ఇట్లు నూయి వెడలీంచిన రాజునకు రాజవదన యి ట్లనియె, 528 

మ, నను బాణి గృహణం బొనర్చితి కదా నాభ_రవు౯ నీవ దై 

వనిరురాగం చేది తప్ప దష ప్పురుషళతావాకస్టంబు సిద్ధంబు సా 

ఖనివాసుక నిను మాని యొండువరునిం గాంతీంప నె నేరు 
A 9 

వనజం బానెడి తేటి యన్యకుసుమా వాసం బవేతీంచునే, 5929 

వ, అదియునుం గాక, 580 

సీ, సుగుణాఢ్య విను నేను శుక్రునికూంతురు జేవయానిని దొల్లి చేవమం త్రి 
తనయుండు కచుడు మాతం డ్రి చేత మృతసంజీవనిం దా నభ వసించు వెళ 
నతనిం గామించిన నతం డొల్ల ననవుడు నతండు నేర్చినవిద్య యడంగ్ పోవ 
నతని శపించిన నతడు నాభర్త బ్రాహ్మణుడు గా కుండెడు మని శవించె. 

లే, నది నిమి _త్తంబు నాకు బాపహాణుండు గాండు 

. ప్రాణనాథుండ వీ వని పడంతి వలుకం 

దనదుహృదయంబు నెలంతవై6 దగులువడిన 

దవుక ముకయింతయును తేక తలంచి చూచి, 561 
మ_త్తకోకిలము, చై వయోగము గాక వి వృసుత౯ వరించునె నామనం 
జవిధంబున నీశ్వ రాజ్ఞ యు నిట్టి దంచు వరించె థా 
త్రీ వరుండును దేవయానిని ధరబుద్ధులకుఃా మనో 



నవమస్య_6ఢ ము 186 

భావ మెంక్కటియే పృమాణ ముభావ్య భావపరీషకున్ ర్రి2 

వ, ఇట్లు తరించి యయాతి సనినవెనుక దేవయాని శు క్రునికడకుం జని శర్తిష్ట 

నేసినవృత్ర్తాంతం బంతయుం జెప్పి కస్న్ రుమున్నీరు ౫ వగచిన, ర్రీలిలి 

క కూరాత్తులమందిరముల, బౌరోహిత్యంబుకంకు పావం బీనం 

సౌరముకంశకు శిలల్ డిని యూరక కాపోతన్న త్తి నుండుట యొవ్వున్, రడ 

వ, అని వృషవర్వుకడ నుండుట నిందించుచు శుక్రుం డాకూంతుం దోడ్కొబని 
పురంబు వెడలి చన నయ్యసుగవల్ల భుం జెజింగి థగ కునివలన దేవతల 7గెలువం 
దలంచి శెరున్రన కడ్లంబు వచ్చి పాదంబులవై 6 బడి _పార్టించి ప సన్నుం జేసిన 

డా 6౬... థు ల 3 5 (హా 
నాకొవంబు మాని శుక్రుండు ఫిష్యున కిట్టనియె. ర్విర్ 

తరలము, చెలులు 'వేవురుః జాను నీసుత వేటిశైవడి నాసుతం 

గొలుచు చుండినం దీటుం గోవము గొల 'చె్హైద వేని నీ 

వెలది? దోడ్కొని వత్తు నావుడు వేగ రమ్మని భార్దనిం - 
గొలువ బెళ్లై సురారివర్యుండు గూంతు నెచ్చెలిపిండుతోన్, 586 

మ, చల మిం కే లని తన్ను దం డ్రై వనుహ౯ా శర్మిష్ట సన్ని హతో 

జలజా తాస్యలు సద్య్యయస్యలు సహా గ ంబు న్నజ చే బు ద 

న్నలమకా దాసి సుదాసీ యమయొగ్గం బగ వాయ౯ భూరికోపానలా 
కలితగ్గానికి చేవయానికి మహాగరో్టద్యమనస్థానికిన్, 587 

వ, అంత, 588 

ఉ, ఆతత మైన వేడ్క దనుజాధిపమం త్రి సురారినందనో 

"పతం దనూభవం బిలిచి వెండి యొనర్చె మహానిభూతికిం 

చీ, తి మహో గృజాతికి నభీతికి సాధువినీతికిక౯ా సిత 

భారతికి ఫీన్న దుగిఖబవాంకార్థి భియా తికి నయ్యుయాతికిన్ ం 589 

వ, ఇట్లు యయాతికి దేవయాని నిచ్చి శుకుడు శరి స్థాసంగమంబు నేయకు మని 
యతని నియమించి పనిచె పిదప ఊవయానియు నయ్యయాతివలన్ల యదు 

తుర్వసు లనుకుమారులం గనియె నొక్క_ రేయి నెజింగు మానసి దేవయాని వెలు 
పలనున్న యెడ శర్మిష్ట యొడరు వేచి యేకాంతేంబున  యయాతికడకుం జని 

చెబికువింటిజో దుఫువ్వుటంవజు కోహాటించి తనతలంపు 'నెప్పిన, 540 

థి శు శ్రాచార్యులం యయాతికి శావం బొనంగుట థఆా- 
(] 

ఉ, ఆజవరాలి జూచి నున మాంవంగ లేక మనోభవా రుం డై 
యాజనభర్త మున్ను కవి యాడినమాట దలంచి మైన జే 
తోజసుఖంబులం దనీవెం దోవలో వచ్చునె ధైవయోగముల్ 

రా జంట సద్ర హాస్య మంట రాజకుమారుని మాన చనేర్చునే, 541 

వ, ఇట్లు యయాతినలన శర్షప్థ గర్భం చై క్రమంబున ద్రువ్వ్యాండు ననువుం 

శో 
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బూరువు ననుమువ్వురు తనయులం గాంచె నంత దేశయాని తద్భతాంతం 
బంతేయు నెజీంగి కోపించి శుక్షుకడకుం జని ర్యోధమూర్శిత మై యున్న సమ 
యంబున యయాతి వెంటం జని యిట్లనియె, 942 

ఆ, మామను కేల చెప్ప మాను సరోజాతీ, దనుజతనయం బొంది తప్పు వడితిం 

గామి నయిననన్ను6 గరుణింపు వతిమూట, తండ్రిమాటకం మెం దగును సతికి, 

వ, అని పలికి పాదంబుల శెజుంగిన నయ్యింళి యొడంబడక యుండె నంత నది యెజీంగి 
శు ముం డిళ్బనియె, 544 

క, నామాట దోచి దానవ భామను బొందితివి భరణిపాలక తగవే 
యేమాట యేది రూవను, కాముకులకు లోలువులకుం. గలవే నిజములొ లర్ 

వ, అని పలికి నిన్ను వనితాజనెహేయం బయినముదిమి వొంచెడు మని శపియించిన 
యయాతి యిట్లనియె. 546 

క, మామా నానై( గోవము మామా నీప్ర తి యందు మానను నాకుం 
గామోవభోగ వాంఛలు వ్రేమక రమియించి ముదిమి విదవం డా.ల్తున్ . రీక్త/ 

న, అని వలీకి యనుజ్ఞ గొని చేవయానిం దోడ్కొని పురంబునకుం జని వెద్దకొడు 
కగుయదువుం బిలిచి యయాతి యిట్లనియె, ర్4ర 

శా, నీతల్లిం గనినట్టిళు క్రువలనక౯ా "నేం డీజరం బొందితి౯ 
నాతం శ్రీ యదునామధేయ తనయా నావృద్దతం దాల్చే 
నీతారుణ్యము నాకు నీవె తనివో నిం డార గొన్నాళ్లు "నేం 
జేతోజాతిసుఖంబులం డిరెగదకా శృంగారినై పుత్రకా, 549 

ప, అనిన విని తం డ్రికి యదుం డిట్లనియె, ర్క్0 
ఫా కాంతాాహపహాయము దుర్వికారము దురాకందడూలిమి శ్ర బు హా 

చ్చింతామాలము సీనసాన్వితము వ్ర న్యేద వ్రణాకంవన 
శాంతిన్ఫైటకయు క్ష మోముదిమి వాంఛం దాటి నానాసుఖో 
పాంతం బై నవయోనిథాన మిది యయ్యా తేర యీ వచ్చునే, న్ర్ 1 

వ, ఆని యదుం డొడం బడ కున్న యయాతి దుర్వసుద్రు వ్యాదుల నడిగిన వారును 
యదువు వలికినట్ల వలికినం గడగొట్ట:కొమారం డై నపూరువున కీట్టనియె, రర్2 

ఊఉ పిన్నవు గాని నీన్ర కడుం బెడ్డన్రు బుర్దులయందు రమ్ము నా 
యన్న మదాజ్ఞ దాంటన్ఫ్సగ దన్న వినీతుయడ వన్న నీవు నీ 
యన్నలు నెప్పినట్లు పరిహారము నెవ్చకు మన్న నాజరకా 
మన్ననం దాల్చి నీతరుణిమం బొనయగనార్చుము నాకుం బు లే కా ర్ర్తి 

వ అనిన విని గురుభ_క్రిగుణాథారుం డయిన ఫూరుం డి ట్రనియె, 
క, అయా న న్నిటు పెండ నేల భవదీయాజ్ఞాసముల్ల ంఘనం 

బయుర్థండం బరివళరముక్ నొడువ నే ననార్టయి నేనీజరకా 

స్స 
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నెయ్యం బొప్పంగం డాల్పీ నాతరుణిమకా నీ కిచ్చెదం బంపినం 

గ య్యం బా డెడిపు త్ర క్నందు శ్ మిసంకాశుండు గా కుండునే, రకస 

వ, ఆదియునుం గాక, ర్ర్6 

కః మునివృత్తి డయ్య నేటికి జనపాలక సుగతిం గోరుసత్పురుషులకుం 
దను గన్నతండ్రి, నెప్పిన, పరి నేసిన సుగతి గొంగుపసిండియ కాదే, ర్ర్? 

క, వనువక చేయుదు రధికులు, వనిచిన మధ్యములు వొందువటుకురు తండ్సుల్ 

సని చెప్పి కోరి పనిచిన, ననిశము మాతాడువుత్రుు లధములు దండ్రీ, _ 559 

వ, ఆని పలికి పూరుండు ముదిమి నేకొని తనలేత పాయంబు యయాతి కిచ్చి 
నయ్యయాతియుం దరుణుంటై , ర్53 

ఛ్యావీ డౌద్విషము "వెళ వాడలు గ సర్యలాతలం చెల్ల (చె 

నీడై పోండి నేలుచుం బ్రజల నన్వెషించి రత్సీంచుచుం 
దోడళ౯ా భాగ్తవి రా మనోజసుఖసంతోషంబులం 'ేలుచుం 

లీ డిం చెల 'సియతేం డ్ “ముం డగుచు నా శ్ర డాలి రేకంబులన్. 560 

క మ్క్ష ంబుల న నతిసాధీష భర్త ంబుల డేవయాని' దన స్రాణెళులా 

నరవ ముల మనోవా_క్తను, కర్మంబుల నొండు తేకొకేడు మె! ప్పించెన్, 561 

సూ ఆకాశంబున మేఘబ్బందము ఘనం టె సన్న మె దీర్ణ యె 

యకం బై బహురూప మై యడంగన శై దేవుగర్భంబులో . 
లోకచ్చేణి జనించు చుక మెలణసచుకా లోవించు నాబేనవు సు 

శ్రికాంతు౯ా వారి గూర్చి యాగములు నేనెలా నావుషుం డిమ్లులన్, - 562 

వ, మలీయు, 568 

వు, చెలికాండ్రం గరులకా ర రథముల భట ణం దురంగంబులం 

గలలోం గన్న భనానలీకా సమేములం > జూచుచుక్ భార్యుతోయ 

బలువే లేంథ్లు మనోజభోగలవారీవర్యాప్తుం 3 డై. చేలియు౯ా 
బలుతృప్ల్వం గడం గాన కెంతయు ముహోబంధంబులకా స్ఫుక్కు_చున్ , ర్ర్94 

వః, ఒక్క_దినంబున నాత తృజ్ఞానంబునం "జేసీ కాంతానిమి త్తే మొ తంబున మోసపోవుట 
యొటింగ యయాతి యతివిషాదంబు నొంది చేవయాని క ట్రనియె, ర్రిర్ 

అథి యయాతి చేవయాని! బన్తోపాఖ్యాన మ నెడవ్యాజంబున స్వవృ త్తొంతంబు "జఊలుపుట ధియా 
Wa 

క మనచారి త్రమువంటిది, విను మితిసోసంబు గలదు వృద్దజనములుకా 

మునులును మెత్తురు నీవును. మనమున నంగీకరింప్ర మంజులవాణేీ, 566 

వ. అది యెట్టి దనిన, 507 

నీ, అజ ముకం డడవిలో నరుగుచుం దాం గర రృఫలమున నూతిలోవలికి జూజీ 

లోంగిడిళాగి నాలోకించి కామి మై కో "మున దరిం గొంత గనాలం దోచి 

'వెడలింప నచ్భాాగి విభునిం గాం గోరిన నగుం గాక యని ఛాను నదియు దిరుగ 
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తే, 

కః 

వ, 

వ 

శ్రీ మదడాం ధ్ర భొ గవతము 

'నెన్ని యేనిని దన్ను 'నెంత కామించిన నన్నిటికిని భర్త మై తనర్చి 
వాని నే ప్రొద్దు రతులకు వళలం శేస్కి సొరిది గృీడించి క్రీడించి చొక్కి చొక్కి- 
కాము డనియెడుదుస్పహా య్ హూముకతనం జి త్ర మేమణి మ త్రిల్లి చెల్లం జిక్కి-* 

వెడవిలుతుకేళిం జిపరా, కడిదవువ్రేటునకు లోంగి యతిమోహితుం డై 
విడువక సతులం దగిలెడు జడునకు నెక్క._డిని బుద్ధిచాతుర్యంబుల్ ం 569 

అంత నచ్చాగంబు దనపిదవం దగిలినభాగీనివవాంబులోపలం జూడ నొ వచ్చెడి 

ఇభాగియందుం దగిలి శ్రీ డింవం గనీ నూతిలోవలం బడి వెలువడినభాగ తనపతి 

వలనినెయ్యంబు "లే కుండుటకు విన్న నై తనమనంబున, 570 
పలికినపలుకులు వలుకండు కలయు౯ా నవకాంతం జూచి కోడుసంచలుః డై. 

నిలిచినచోట౯ నిలువండ నిలు వెల్లను గల్ల కామి నిజమరి గలయే, 671 

అని పలికి విడిచి చనిశ నయ్యజవల్ల భుండు సుకతపరతంత్రు,ం డై మిసి మిని యను 
శబ్దంబు నేయుచుం దచ్చాగి వెంటం జని యొడంబబుపం జాల కుంజె నంత దానికిం 

గర యైన, బ్రావ్షాణుండు రోహంబున రతిసమర్గంబు గా కుండ నల్లాడుచుండ 

ఛాగవృవణంబులు ద్రెంచివెసిన నచ్భాగంబు |గ్సిందయబడి వేడుకొనినం బ్ర యో 
జనంబు వొడగని యోగవిదుండుగావున శ్రావణ త్తముండు గృమ్మణ నయ్యజ 
వృషణంబులు సంధించిన, 572 

వృషణములు మరలం గలిగిన, సుషముండై ఛాగవిభుండు సుందరితోడ౯ 

విషయసుఖంబులం బొందుచుం, దృషతుదింగనండయ్యెంచెక్కుదివసనములయ్య్యున్ 6 

అని యివ్విధంబున యయాతి దేనయానికి నిజవృత్తాంతంబు గ ఖథారూపంబున 

నెబీంగించి యి బ్లనియె, 574 

మ, అబలా నీనిబి డాతిటోక్టయసలజ్ఞా పాంగభల్ల ంబులం 

ర 

క 

బ్రైబలం చై నమనంబు భగ్న ముగ న్మాప్తానీణ్యముం గోలుపో 

యి బలిస్ట్రం డగుకాముబారి బడి చే నెట్లోర్తునే బందిక 

_ర్రేబడిం బాపవుద్భఫ్ల యిస్వు డకటా దీర్హాకృతి౯ రొ వ్పెడిన్ , 575 

అదలదు (ప్రాణము లదపీనం గదలదు సరాంగకములుః గదలుచు నుండకా 

వదలదు బిగువులు వదలిన్క దుదిలే దీతృవ్ల. దీనిం ద్రుంషగ వలయున్, 576 

"వె య్యుం ధ్థయెర్థిను నీతోం గృయ్యంబడి యున్న వాడ గామసుఖములం 

(గుమయ్య దొకయించు కైన న్షయ్యన కొన లిడియె దృష్ట నవపద్మముఖి, ర్7౯ 

ముదినెను దంతావళియును, ముదినెను గేశములు దనువు ముదినెం దనకుకా 
ముదియ నివి రెండు సీక్కె_న్కు బ్రదికెడితీపియును విషయవతసృృహాయున్ , 

కడ లే దాళాలతకుం గడం జూడంగం గాన రాదు కడం గని -రేనికా 

గడుము దమున సంసారము, గడం గందోరు తత్త్యవిదలు గమలదళావీ, 579 
. మండనపోటకవళువే, దం జాళ్వవ ధూదుకూలథాన్య్యాదులు వె 
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క్క్టుండియు నాశొపాశము, ఖండింపంగ "లేవు మజీయుం గడమయ చువిరా, 580 

క, కామోపభోగసుఖములు, వేమాణును బురుషుం డనుభవించుచు నున్నం 

గామంబు శాంతిం బొందదు ధూవధ్యజుం -డాజ్యనృష్టిం దు దు,ంగుడువడునే,58 1 

ట్ అక్క తల్లి చెల్లి లాత్మ్ జ్ర యొక్కి న, పాను చెక్క జనదు పద్మ నయన 

పరమయోగి కైన బలిమిని నింద్రియు గ్రామ మధిక పీడం గలుగం చేయు, 582 

క, వెంగలివి త్రయి తిరుగుచు నంగానై చెడక ము క్ట గాంటీంచునతం 

డంగనలతోడ విడువని సంగడములు వదల వలయు జలజాతముఖిః రికి 

వ, అది గావున నేయ మొదలు తృప్టైూఖండనంబు ననీ నిరిిషయుండ నయి 

యహాంకారంబు విడిచి మృగంబులం లనీ వనంబున సంచరించెదం బర బ్రహ్గం 

బునందుం జిత్తంబు నేర్చిద హ్మనిష్ట మనుష్యులకు నాఠానివారిణ్ "మగు 

టంజేసీ యే నందు! దత్సరుండ నై యాహారనిద్రాదిరరూగంబులం బరివారిం 

చెద నాత్మ విదుండై సంసారనాశంబులం దలంచినవోంజె విదాంసుం డని పలికి 

వూరునియావనం ం బతని కిచ్చి ముదిమి దాను నైకొని విగతలోభుం డై నిజ 

భుజశ_క్లిపాలితంబగుభూమండలంబు విభాగించి దు ద్రువ్యూనకుయార్వభాగ: ంబును 

యదున్రునకు దహీణభాగంబును దుర్భసునకుం బక్చేముదిగ్భాగంబును ననువునకు 

ను _్రరదిగ్భాగంబును సంరశీంవుం డని యిచ్చి వారలసనుతుంబున, 534 

క, నాలుగుచెటంగులనేలయుం బాలింప్రుం డనుచు న గ్ర ఛభవులను బం32ెక౯ా 

భూలోక మేలు మనుచును, బాలార్కో_దారుం బూరుం బట్టము ౫ ఫన్. ర్రిక్ తు టే 

వ, ఇట్లు వూరుని రాజ్యం బిచ్చి చెక్కు_వర్ష ంబులందు ననుభూతంబు లయిన 

యిం ది ద్రియసుఖంబులు విసరి ౦చి, 586 

క మిక్కి-లిసుజ్ఞానంబునం, జకం దెగ నడిచి వై రిషడ్షర్హంబు౯్ 

జఇెక్క_లు వచ్చినవిహగము, గృక్కున నీడంబు విడుచుకరణి నుదితుం డై. రర? 

క, కారుణికో త్తృముం డగుహారి, హాపణ్యముగతన నతడు ఘనుండై గాలిచెం 

గ్రూరము "లగువిహ హయంబుల్క నూరక గాలువంగ శ కు డొక్క_డు గలడే, 588 

వ, మజీయు నిర్భూలితసంగుం డై స్పత్త్వరజ_స్తమోగుణంబుల దిగనాడి నిర్మలం 

బయి పరమం  యినవాసుదేవాఖి థాన బహ్హాంబునందు యయాతిభూపాలుండు 

స్వతస్పిద్ధ యయినభాగవతగతిం జెంచె సతో 589 

సీ, ప్రతేక -డాడినవలుకులు నగఛ్రులు గాం జూడ కంతరంగమున నిలిపి 

పెష్టకు ల. పోవుచుం చానీయశాలలం జల్ల గా నుండెడిజనులయట్ల 

సంసారమునం గర్భసంబంధు ల్లై వచ్చి యాలుబిడ్లలు మగం డనుచుం గనాడి 

యుండుట గాని సం ఘోగంు నిత్యంబు గా ష్ మాయా వశల్పితంబు 

తే. దీని విడుచుట దగ వని తెగువ మెజున్సీ నిద్ర సాలించి మేలొన్న నేర్చుపాల 

గలిగి భార్లవి సర్వసంగ ముల విడిచి, వారిపరాధీన యై ముక్టి కరిగా నధిప 590 
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వ అని యిట్లు యయాలిచరితంబు నెప్పి భగవంతుండును సర్వ్యభూతని వాసుం 

డును శాంతుండును "వేదనను యుండును నై నవాసుదేవుని! నమస్కరించెద నని 

శుకుం డి క్లీనయె, 531 

క, భారత నీవు జనించిన, పూరునివంశంబునండుం బుట్టిన వారిం 

జాూరుయశోఒలంకారులం ధీరుల వినిపింతు నధిక తేపోధనులన్, 592 

వ, ఫూరునకు జన మేజయుండు జన మేజయునకు: శ్రాచిన్యాంసుండు నాస్రాచిన్యాం 

సునకు: బ, విరొధనమన్వువు నతనికిం జారువుం బుట్టి రాచారువునకు సుద్యువు 
సుద్యువునకు బవాగతుండును బవాుంగతునకు శర్యాతియు శర్యాతికి సం 
యాతియు సంయోాతికి ర్ ద్రాక్వుండును రౌ ్రాళ్వునకు ఘృతాచి యను 

నచ ర లేమయందు బులేక్రువుం గ కేపువుం స్థ లేవువుం గృ లెపువు జ లేవువు సన్న 

'తేస్ర పువు భ-ేపును సత్యేపును వ్ర వ, కేసును వచజెపువు ననువారు జగదాత క భూతుం 

మైనప్రాణునకు నింద్రియంబుల ॥ సంచంబునం బదుగురు గొడుకులు జని నించి రందు 

బుకేశనునకు నంతీసారుండును నంతిసారునకు సువుతియు ధు9వుండు నప్రతి 

రథుండు నన మువ్వురు పుట్టి రందు న వతిరథునికిం గణుర్షండును గణ్యునికి ను 

'థాతిథధియు నతనికిం బృస్కందుండు ముద లగుబ్రాహ్తాణులును జన్మించి రా 

సుమతికిరై భ్యుండు వుక్లు నై భ్యునకు దువ్యంతుండు పుమై, 598 

క, పారావారపరీతో, దారధరాభారదతదతీణహా స్త 
శి, రాజిల్ల గ నొకనాం డారాజేం ద్రుండు "వేటయం దఖభిరతుం డై, 594 

క, గండక కకంరీకవ"ే, రుండశళవార్థిళకోలరోహి పి-పరురువే 
దండ వారిఘమృగాదన, చండళరభశల్యభల్ల చమ రాటవులన్ = 5్౦ర్ 

క, చప్పుడు చేయుచు మృగముల, రొవ్వుచు నీరములయందు రోయుచు వలలం 

ద్రిప్పుకొని పడంం బోవుచుం దప్పక వ్రైయుచును వేటతమకం బొప్పన్, 596 

క, మృగయూథంబులవెంటన్కు మృగలాంఛనసన్ని భుండు మృగయాతురుం డై 

మృగ యులుగొందబజుగోొలువంగ, మృగ రాజపరాక్రవంబు "మెజయలోవ బెన్ , 

వ, అట్లు వచ్చివచ్చి చే వయోగంబునం గణగ్టమహామునితపోవనంబు నేరం జని, 

సీ, ఉరుతర్రాంతాహి పాయుగళంబులకుం బింఛముల విసరెడికేకి ముఖ్యములను 

గరుణతో్ "' మదయు_క్షకలభంబులకు మేత లిడుచు ముద్దాడుమృ గం ద్రములను 

ఫఘనమృ-గాదనములు గాపుగా చేళ్లతో రతులు సాగించుసారంగములను 

నునుపుగా హోమధేనువ్రలకంఠంబులు దువ్వుచు నాడుశార్దూలములను 

కే చార కలహించు నుందురుదంవతు లకు, మైత్రి నంకిరచుమార్థాలమల్ల ములను 

మతిని జాతివై రంబులు మాని యిట్లు గ లసి శీ డించు మృగ ములంగాం చెనతండు, 

క, అ_క్రెజంగున మృగజాతుల్క పొత్తులు మే మెజు:గ మనుచు భూవల్లభుండుం 

జి త్తములోప ల నాముని, స్వత్తము సద్వ్భృ _తృమునకు సంతసపడుయన్ , 600 
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క, వాల్లకబిసరువాసరన్వ్కీ కల్లోలోత్చుల్ల యూథికాగిరిమల్లీ 
మల్ఫీమరువకకురవక్క సల్ల లితానిలమువలన సంతుష్టం డై. 601 

వ, దుష్యుంతుండు వచ్చునవసరంబున, 602 

క, బ్రందిందిరాతిసుందర్శి యింఏందిరచికుర యున్న డిందిండ శుభం 
విం దిందువంశ యను క్రియ, నిందీవరవీథి మానె నిందిందిరముల్, 603 

క, మూశందన్పునిశరములు, మాకందము లగుటంజేసీ మాకందంబుల్' 

మాకందను లనుశైనడ్కి మాకందా గ్ కుజ వికచమాజము లులినెన్ 604. 

వ, అంతే, 60 ' 

క, అం దున్న కణ్యమునికిని వందన మొనరించి తిరిగి వచ్చెద ననుచుం 
బొందుగ ననుచరుబను దా, నందటి నందంద నిలీవి యటం జని మో లన్ « 606 

శూ ఆకణ్యా శ్ మమంచు నీరజనివాసాంత వ్ర బేశంబులకా 

కందంబులనీడం గల్పలతి కామధ్యంబు లక్ మంజురం 

భా కొండాంచితశాలలోం గుసుమసంవన్న స్లలిం జూచె నా 

భూకాంతుండు శకుంతలకా నవనటు దూ వర్యటత్కు.తలన్. 607 
ర దట్టపుంచుటుమును మోండికి మిట్టించినచన్ను (౫ వయు మిఖుమిటుమాడ్కు..ల్ 

నట్టాడునడుము. "దేనియ, లుశైడు మోవియును మనము నూరింపంగన్. 608 

వ, అంత నారాజకుమారుం డలరుటమ్థలవిలు కాని వెడవింట భఘుణఘణా యమాన 

లయి 'మ్రోయుఘంటలకుం బంటించి తనమనంబున, 609 

శా, వన్యాహారముల్ జిలేంద్రియత నావాసించునాకణ్వు. డీ 
కన్యారత్నము నేగతిం గనియెడిం గా దీకురంగాతీ. రా 

జన్యాపత్యము గాంగ నోఫు నఖిలాపషం బయ్యెం గాదేని నే 

యన్యాయ క్రియలందుం బౌరన్రల కేం దాశించునే చి తృముల్, 610 

క, అడిగిన నృపసుకం గా నన్ని నొడివెడినో యిది మనంబు నొవ్వ నని విభుం 

డుడురాజవదన నజుగక, తడువున యొకళకొంత ప్రొద్దు దడంబడం బొ చెన్. 611 

వ, మజీయు నెట్టకేలకుః దనచి త్తపంచారంబు సత్యంబు గాందలంచి యిట్లనియె 

క భూ పాలకకన్యక వన్మి నీవయి: జి త్లంబు నాయకు నీవా శేరి 

నీవేరెవ్వరు నిర్జన, భూపర్యటనంబు దగ వె పూచ్హోందచునుఖీ, 618 

వ, అని పలుకుచున్న రాజకుమారునివదనచం ది కారసంబు నే త్రచకోరంబులవలనం 

ద్రావుచు నయుష్థివిద విభాత యయి యున్న సముయంబున, 614 

క. కంరేకాలునిచేతం, గుంఠితుం డగు బట్టు మరుండు కుసుమ్మాస్త్రంబుల్ , 

లుంఠించి గుణనినాదము ఠంఠ మ్థన బాల నేని ళఠవఠవ గదురన్, 615 

వ, పట్లు వలరాచవాని శ్రొవ్విరకొలల పేండిమిం దాలిమిపోండిమి నిడి యావాలు. 

గంటి యి ట్లనియె, 

B—45 
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మ, అనివార్య ప్రభ మున్ను మేనక మ విశ్యామి త భూభ_గ్రయుం 

గని కా మేనళ డింది పోయె నశవిం గణ్యుండు న న్నింత గా 

మని వె౯ సరకు నామునీంద ద్రుః ఇెలు:ుకా మద్భాగ భేయంబున౯ా 

నినుం గంటిం బివసం గత్వా నగుచుకా నే: డీవనాంతంబునకొ, 617 

క, నీవారము వ్రజ జ లేమునుు సీ హారము పూజగొనుము నిబునుము నీవుకా 

వీవాకరును షూాయింటను, నీవా ; శాన్నంబు గొనుండు నేడు నశేంద్రాః 619 

వ, అని వపీకిన దుష్యుంతుండు మెచ్చి మ చ్చెశంటియి నృ యొజీంగి యిట్లనియె. 619 

ఆ, రాజతనయ వగుదు రాజీవదళ నేత్ర, త, మాట నిజము లోని మాట దు 

తనకు సదృళు: డయినకరుణుని: ఫ్లకాంట, రాజసుకకు: దగవ్రు రాజవదన, 620 

వ, అని మజయుం దియ్యని నెయ్యంపుంబలుకులవలన నయుస్ధవిద నియ్యకొలిపి, 621 

క, బంధురయశుండు జగన్నుత, సంధు:డు దుష్యుంతుం డుచితసముయజ్ఞుం డై 
_ గంధగజగమన నప్పుడు, గాంధర్యవిధిక- వరించె గహానాంతమునన్, 622 

అం భధరతునిచరి త్ర ము. ధిఆా- 

వ, ఇవ్విధంబున నమోఘవీర్యుం డగునా రాచపట్టి దపసిరామాలికిం జూలు నిలిపి 

మబునా(డు తనవీటికిం జనియె నయ్యింతియుం గొంతకాలంబునకు: నొడుకుం 

గనినం గణ్యమునీం దుం డా రాచపట్టికి జాతక రాదిమంగ ఛా చారంబు లొనచ్చె 

నాడింభకుండును దినదినంబునకు చాలచంద్రు,ండునుం బోలె నెదుగుచు. 628 

క, కుంఠితుండు గాక వాం డు, తృ_ంఠం దనపిన్న నా౭డె కణఇగ్షవనచర 

త్క_ంఠీరవముఖ్యంబుల, కంఠములం బట్టి యడుచుం గట్టు౯ విడుచు౯, 624 

వ, అంత నాకణ్వమునీం ద్రుండు బాలకుం జూచి శకుంతల కిట్లనియె, 625 

డ్, పట్టపు రాజు సీమగండు పావండు నన్నిట నెక్కు_. డంతకుం 

బట్టవుచేవి వై వ గబువభాగున నుండక పాణబువారితో 
గట్టువనంబులో నవయం గాం బని లేదిటం దర్శి పోః గదే 
వుట్టినయిండ్ల మానినులు పోరచి ౫ా ననిశంబు నుందురే, 626 

వ, అనిన నియ్యకొని, 627 

క, ఆపిన్న వాని నతుల్క వ్యాపారు నుదారు వై నవ్వ వాంశోద్భ్బవునిం 
జూవెద నంచు శకుంతల, భూూపాలునికడకు వచ్చా బు త్రునిం గొనుచున్, 628 

వ వచ్చి దుష్యుంతుం డున్న సభామండపంబునకుం జని నవివ యున్నయెడ, 619 

మ, వలకేల౯ా గురుచ క రఖయుం బదద్భండంబంనం బద రే 

ఖలు నొప్పారయ నందు వచ్చినరవూ కాంతుండు నాం గాంతి న 

'గ్రల మై యున్నకుమారు మూరసదృ తాకారు విభోకించి ఆ 

బలుకం డయ్యె విభుం జఉటీంగి సతి విభ్బాంతాత్మ మై వందురన్, 630 

వ, ఆసమయంబున, 631 
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ఇభ వాండు నీసుకుండు భార్యావుత్రు, లం బాత్రు లక 

వం జ అనాటికణ్యవనికావై వాహికారంభముల్ 

'కూంజ్రు శకుంతలా వచానముల్ మాన్యంబుగా భూవరేం 

ఎం జేకొను మంచు న్రానెను వియద్యాణీవధూ వాక ర్థిముల్, 682 

కూ సర్యభూ కందులకు చేటవడ భరింపు మని పలికిన నాకుమారుండు 

డను $ నంత నారాజు రాజవదన నంగీకరించి తనూభవుం జేకొని కొంత 

రాజ్యుంబు నేనీ సీ పరలోకంబునకుం జనియెం దదనంతరంబ, 6838 

కందని క, య ధరణీ, మండలభారంబు నిజసమంచిత'బాజో 

క నికి తనకునుు భండనమున నెదురు లేక భరతుం డొవ్పెన్, 684 

నా చావ్యంతి యమునాతటంబున దీర తపుండు పురోహితుండు నా 

నివిికొయును గంగాతీరంబున నేబడియయిదును నిట్లు నూటముప్పది 

' ఈం యుధయాగంబులు సదథహీణంబులుగా నొనర్చి దేవేంద్ర విభవంబున 

చు వదుమూ:డువేలు నెనుబదినాలుగుకదుపుభేనువులు గలయది 

జనం బరంగు నట్టి వేణు ద్యంద్యంబుల పాద ండిమొదన్రులం శ్రేవులతోడ 

నుహిూతలం చేసీ వేన్రరు ఛ్రాషాణుల కిచ్చి మహ్మా_రతీర్థకూలంబున 

ఎఎన్బ్రైలకు: గనకభూవణశో భితంబు లయి థవళదంతంబులు గల నల్లని 

సులం  బదునాలుగులతల నొసంగా దిగి జయకాలంబున శకశ బర 

-కె రాతకవూాణమ్లేచ్చ దేశంబులరాజులం వీంచం బడంచి రసాతలంబున 

ా రాగనృహంబులం దున్న వేల్చులగరితలం చెక్కండ్య విడిపించి తెచ్చి 

పా భులం గూర్చె చ్రివుర దానవ్రల జయించి నిర్ణయ్ప నిజమందిరంబుల 

తని రాజ్యంబున గగనధరణీతలంబులు ప్రజలు గోరినకోరిక లిచ్చుచుండె 

౧న, 685 

కయం యం జలమందు బలమందు, భాగ స్టమందు లోకవతులకంశకొు 

నేర నిరువదియేడువే, లేండ్లు భరణి భరతుం జేలె నధిప, 636 

అళు6 గలిమిం గృ, తార్థుం డై జ యకులశౌర్య మలవడియు నతం 

ఇను (బాణములను, వ్యర్థము లని తలంచి వాంతుల డయ్యు నరేంద్రాః 

జార లాలు మువ్వుర్కు వరుసం బుత్ర, కులం గాంచి వల్ల ల్ల భుతోడ౯ 

ఆని తోడ్తోడను, శిరములు దుసు మాడి శాత తృ శిశువుల నధిపా, 688 

[=5) రాజపుత్రికలు శిళంవ్రలం జంపిన భరతుం డపుత్ర కుం డై.మరుత్ స్తో. 

,యాగంబుపు పుత్రాన్థి మె చేసీ దేవతల మెప్పించె “సేయ్యువస వసరంబున, 

౨ 2్లైకం6 జూలాలీని మనుతాఖ్యం జూచి బృహస్పతి సురతమునకుం 

ణు చి పడ్డం దొల్లి గర్భంబున నున్న బాలుడు భయం బొదవి వలదు 

-ముంజనేయం దమకంబుతోో వాని సంధుండ వగు మన్న నలిగి చాడు 
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యోనిలోపలివీర్య మూడ దన్నిన చేల బడి బిడ్డండై యున్న భాయ లేక 

ఆ నితని వెంపు కొడుకు లిరువురుజన్మించిి రనుచు వెలయంకేయు మనిన మమత. 

బెంహః జాల నీవ వెంపు భరింపు పా, ద్యాజు ననుచు జనియె దాని విడిచి, 

వ, బ్ర ట్లుచథ్యునిభార్య యగువముమతయు బృహాస్పతియు శిశువుం' గని ద్యాజుండై న 

వీని నీవ నీవ భరింపు మని వదినెమజుందులు దవులో నొండొరువులం బలికిన కార 

ణంబున వాండు భరద్యాజుం డయెన్టై నర్తన బసు డై జై నవాండు బృవాస్పలతి' శావంబున 

దిర్ధ తముం డయ్యు నంత నాబ్బహాస్పతియు మవుతయు నుడయిందినవాని విడిచి 

నోజేచ్చం జనిన మరుత్తులు వానిం బోషించి సుక యయినభరతున కిచ్చిరి 

భరతుండు వానిం చేకొని యె వితథం బై నభరతవంళంబునకు నాభ రద్యాజుండు 

వంశక ర యగుటం చేసీ వతథుం డనంబరల” నావితథునికి మనుష్టవు మునుళ్ణివ్రునకు 

బృవాళ్ణ్ శ్ర త జయ మహోవీర కి నర గద్దు లనువా కెవరు సంభవించి రందు నరు 

నికి సంకోతే సంకృతికి గురుండు రంతోడేవుం డన నిరువురు జన్మించి రందొ, 641 

అధి రం తి దేవుని చరి త్త ము ఏతా 

సీ, రాజవంశో త్తమ రంతిబేవునికీ ర్చి యేల చెప్పల విను మిందు నందు 
నారాజు దనసంచితార్గంబు లన్నియు నెడపక దీనుల కిచ్చి యిచ్చి 

సకుటుంబుం డై. ఖే ర్యసంయుతుం డై జై వేద యై కూడు నీరు లే కధమనృ త్రి 

నెందేని నలువదియెనివింది దిన వసముల్ చరియింప నొకదివసంబు రేపు 

ఆ, నెయిర్సీి పాయసంబు నీరును గలిగిన, బహాుుకుటుంబభారభయముతోడ 

నలనీ నీరువట్టు నాశలియును .మిక్కి, లొదవం జూచి కుడువ నుత్చహించె, 642 

వ, అయ్యువసరంబున, 6483 

సీ, అతిధిభూసురుం డొక్క -డావోర మడిగినం గడపక ప్రియముతో గారవించి 

హరిసమర్ప్చ్పణ మంచు నన్నంబులో సగ మిచ్చిన భుజియించి యేల నాతం 

డంతలో నొకళూద్రు, డళనార్థి మై వచ్చి పొడసూవ లే దనంబోక తనకు 

_ నున్నయన్నములోన నొక భాగ్ మిచ్చిన సంతుష్ట్రుం డై వాండు సనిన వెనుక 

ఆ, కుక్క.గమియు దాను నొక్క. 'జేతేర నా, యన్న శే ఇష మిచ్చి సన్న యంబు 

లాడి మక్కి పంప నోడక చండాలుం డొక్క_ం డరుగుబెంచి చక్క. నిలిచి, 

క, హీనుండం జండాలుండను, మూనవకులనాథ దప్పి మానదు నవలం 

బో నేర నీకుం జిక్కిన, పానీయము నాకుం బోసి బ్రదికింపగదే, 645 

వ అనిన వానివీనాలాపంబులకుం గరుణించి రా జి ట్లనియె, 646 

G, అన్నము "లేదు కొన్నిమధురాంబువు లున్నవి గావుమన్న రా 

వన్న శరీరణారులకు నావద వచ్చిన వారయాపుల్ 

గ గృన్నన మాన్ని వారికి సుఖంబులు నేయుటకన్న నొండుమే 

లన్న బె నాకు దిక్కు. వురుపో_త్త తము డొ క్కడ ఛుమ్లు పుల్కసా, 647 



వ, 

మ, 

వం 
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అని పలికి, 648 

బలవంతం బగునీరువట్టున నిజ పాణాంతే మై యున్న చో 

నలయం డేమియు వీనివృృజ్ఞ (రము నాయాసంబు 'ఖేదంబు నా 

జలదానంబున నేడు మాను ననుచుకా సర్వేళ్య రాధీనుండై 
జలముం బోనెను రంతిదేవుడు దయం జండాలపాత్ర, తే ౦బునన్, 649 

తదనంతరంబ బ్రెహోది దేవతలు సంతోషించి రంతిచేపునిక మేలు నేయం దలంచి 

నిజా కారంబులతో * ముందట నిలువంబడి యా రాజ వై ర్యపరమోర్థంబు దమ 

చేసినవృహలాడి రూపంబు లగువిష్టు మాయ నెటింగిం-చిన నానరేందు దుం డంద 

అకు నమస్కరించి, 650 

వారల నేమియు నడుగక, నారాయణభ క్లి దనమనంబున వెలుంగక్ 
ధీరుం డాతండు మూయా, పారజ్ఞాం డగుచు బరవమవదముం బొంబెన్, 661 

ఆరాజర్తి ని 'గొలిచిన వా”రెల్లం దదీయ యోగ వై భవమున శ్రీ 
నారాయణచింతను లై, చేరిరి యోగీళు లగుచు నిద్ధపదంబున్ 652 

ఇట్లు రంతిదెవుండు విజ్ఞానగర్భిణి యగుభ_క్టివలనం బరమవదంబునకుం జనియె 
నంత గర్హునకు విని జన్మించె ఫినికి గార్డ్ల్యుండు గలీగా నాతనినుండి ట్ర్రావ్యాణ 

కులం బయ మహోవీర్యునికి నురుశుయుండును నురుక్షయునకుం బ్ర య్య్యూారుణి 

యు గవియుం బువ్క_రారుణియు నను మువ్వురు సంభవించిరి వారును ట్రా 

హూణు లయి చనిరి బహ్హాతత్రు నికి సుహో తుండు సుహో శ్రు,నకు వొ శి 

జన్మించి రాహ స్స్ నే వీరో హా స్తినావు రో నిర్మించె నాహ స్త వస నజవిాఢ్డుం 

డును ద్విమాఢుండును, బురువిరాథుండును నన మువ్వురు జనియించి రం దజమోా 

ఢ్గునివంశంబునం బి బ్రియమేథాదులు గొందలు వుట్టి బావాణు లయి చని రయ్య 

జమోాథ్గునికి బృహౌదిషుడు నతనివు తు తుండు బృ వాద్గనువు నతనికి బవ 

యుండు నతనికి జయ ద ద్రథుండు నతనిక్ష విశ్యజిత్తు విశ్వజిత్తునకు 'నేనజిత్తు . 

జిత్తునకు రుచిరాశంపు దృఢ హనుండుః గాళ్యుండు వత్సుండు నన నలుగురు 

జనించి రందు రుచిరాళ్వునకుం బ్రాజ్ఞాండును నతనికిం బృథునేనుండును బృథు 

నేనునికిం బారుండును వానికి నీపుండును నీపునికి నూర్వురుగొడుకులును 

బుట్టిరి మణియును, 6583 

శుకునికూ(తు రై నసుందరి సత్క్బృతిల బొంది వేడ్క. నీవభూవిభుండు 

విమల యోగవిత్తు విజ్ఞానదీపీతో, డారచిత్తు బహ్మదత్తుం గనియొ, 654 

ఆ బ్రహాదత్తుండు జై జై గహవోోపదేశంబున యోగతం తృంబునం జేసీ గోదేని యను 

భారర్థవలన న విహ్వశే నుం డనుకుమారునిం గనియె విష్వుక్సేనునకు నుదక్సేనుండు 

నుదక్సేనునకు భల్లాదుండుగల్లీ వీరలు బార్ల ర్లృదిపన్రు ' లనురాజు ల్రైరి ది్భ మోఢ్గు 

నకు యమిోనరుండు యమినరునికి: గృతిమంతుండు గ ృతిమంతునికి సత్యధృతి 
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వ, 

క 

వ ఆకృపి ద్రోణునకు భార్య యయ్యె డివోదాసునకు మి 

సత్యభృతికి ధృఢ నేమి దృఢ నేమికి సుపార్మ్వ్వకృత్తు సుపార కృత్తునకు సుపా 
ర్శు గండు సుపార్ముునకు సుమతి సుమతికి సన్నతీమంతుందు సన్నతిమంతు 

కొడుకు కృతి యనువాండు హిరణ్యనాభునివలన యోగమాగ్గం బెజీంగి శ్లోక 
మోహాంబులు విడిచి తూర్పు దేశంబున సామనంహిత పఠియించె నతనికి ను 

యుధుండు ను గాయుధునకు 'తేము్య్యుండు 'తేమ్యునకు సువీరుండు సునీరునకుం 
బురంజయుండుం బురంజయునకు బవాురథుండును జన్మించిరి హా నీకొడుకు 

ఫురుమిోఢునికి సంతతి లే దయ్యొ నయ్య్టజమిోథఢునికి నళిని యనుభార్యాయందు 

నీలుండు నీలునికి శాంతియు శాంతికి సుళాంతియు సుకొంతికిం బురుజుండుం బురు 

జునికి నర్కు_ండు నర్కునికి భర్మ్యాళ్వుండు భర్మ్యాళ్వునకు ముద్దల యవీనర 

బృహాదిషు కాంవిల్య సృృంజయు లనువా రేవ్రురుం బుట్టరి, 655 

మించినభ రార ళ్వుడు సుత్క వంచకనును జూచి విషయవంచకమును వ 

ర్బించితిం దల మని పల్కినం బాంచాలురు నాయ సుతులు పరంగిరి ధరణిన్, 656 

అంతే ముద్దలునినుండి ్రావాణకులం బై ముద్దలగో తంబు నా నెగజె భర్షార్టి 
క్ళవుత్రుం డై నయాముద్దలునికి దివోదాసుండు నహల్య యనుకన్యకయునుం 
బుట్టి రాయహల్టయందు గెతమునికి శ తానందుండు వుళ్ణై శతానందునికి ధను 

"ర్యేదవిశారదుం డయినసత్యధృతి వులు నతం డొకనాండు వనంబున నూర్వశిం 

గనిన నతనికి రేతగిపాతం చె తద్వీర ఫ్టంబు శర_స్తంబంబునం బడ్ విథునంబయెస్టీ 

నాసమయంబున, 657 

చపలరతి శంతనుం డను, నృవవరుం డడనికిని వేటనెవమునం జనుచుం 

గృపతోకశిశుయుగముం గన్ని కృపయుంగృపుండనుచుంబెచ్చిగృహమునం బెంఇెన్ , 

త్రాయువు మిత్రాయువు 

నకుం జ్యవనుండు. జ్యవనునకు సుదాసుండు సుదాసునకు సహదేవుండు సవా 
దేన్రనకు సోమకుండు నోమకునకు సుజన కృత్తు సుజన కృత్వునకు నూర్వురుగొడు 

కులుం గలిగిరి వారిలో జంతు వనువాండు 'జ్యెస్ట్రండు కడచూలు వృషతుండు 

పృపతునకు 'ద్రువదుండు ద్రువదునకు ధృష్టద్యువమ్నూదు లయినకొొడుకులును 

ద్రౌపది యనుకూ(తురుం గలిగిరి ధృష్టద్యుమ్నునకు ధృష్టకేతువు వుజ్టై వీరలు 
పాంచాలరాజు లని యొబజుంగగము, మణట్ియు నయ్యజమిాధఢుునికొడుకు 

బుతుండు బుకునకు సంవళణుం డాసంవరణుండు తపతి యనియెడిసూర్యక న్య 

యందుం గురువ్రం గనియె నాకురువువేరం గురు మెత్ర ౦ బయ్యె నాకురువునకుం 

బరీతీత్తు సుధనువు జవా్న్నూవు నిపధుండు నన వారు నలునురు వుట్టి రందుం బరీ 
వీ తు కొడుకులు లేక చనియె సుధనువునకు సహో తుం డతనికిం జ్యవ 

__ నుండు చ్యవనునకుం గృతి గృతికి వసువు వసువునకు దృహద్ర థకుసుంభమత్స స 

ప్రత్యగ్రచవిమాదులు వుట్టి రందు బృవాద్రథునకుః గుశాస్రేండు. గుశాగ్ర్రు 
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నీకి బుషభుండు బుషభునికి సత్యహితుండు సత్యహితునికిం బుష్పవంతుండు 
ఫుష్పవంతునకు జవ్నా వనువాండు మటంును, 653 

ఫీ అబ్బహా ద్రథునకు నన్య భా ర్యాగ ర్భృనమున రెండు తనుఖండములు జనించె 

దునుకలు గని తల్లి తో లంగంగ వైచిన సంధించె నొకటి గా జర యనంగ 

నొకదై తకాంత వాం డొచ్చె జరాసంధుం డన గిర్మివ జపుర మాతం జేలె 

నతనికి సహా చేవుం డతనికి సోమావి తనయుం డాతేనికి శ్రుతశృవుండు 

లే, జవ్న పు త్రుండు నురథభుండు జనవ రేణ్య, యతనికొడుకు విదూరథుం డతనిపట్టి 

సార్వభొముండు వానికి సంభవుండు, విను జయల్స్పేనుం డనువాండు విమలకీ ర్తి 

వ, ఆజయశ్సేనునికి రథికుండు రథికునకు నయుతాయువు నయుతాయువునకుం 

(గో ధనుండుం గో, భనునకు దేవాతిధియు దేవాతిధికి బుతుండు బుక్షునికి భీవు 

నేనుండు వానికి yg తీపుండు( బ్రతీవునకు చవాపి శంతను బాహ్లికు లన 

మువ్వురు గొడుకులు పుట్టి రందు, . 61 

సీ చేవాపీ 'రాజ్యంబు దీర్చ నొల్లక వనంబున కేలా దముండు పూర్వజన్మ 

మందు మహాఫిషుః డనియెడువాండు శంతనుం డయ్యు వాండె యిీిథా త్రి నెల్ల 

నేలుచుం గరముల నేవృద్దు ముట్టిన వాం డెల్ల నిండుజవ్వనము నొందు 

నతండు శాంతి ప్రావ్లుండై యున్న దానం బండ్రెంజేండ్లు వజ్రి వర్షింవ కున్న 

ఆ, వృష్టి లేనిచొప్పు వివ్యుల నడిగిన నన్న యుండ దమ్ము డగ్నిహో త్ర, 

చారసం గ్ర వాంబు దాప్పీనం బరివే త్త యండ్రు, గాన నీవ యతండ నైతి, 662 

వ, అది కారణంబు గా నన్న యుండ దమ్ముండు రాజ్యూష్టండు గాండు నీవు పరి 

వేత్తవు మాయన్నకు రాజ్యం బిచ్చిన ననాన్నష్టి దోపంబు నెడు నని ్రాహ 

ణులు వల్మిన శంతనుండు వనంబునకుం జని దేవాపికి. శి యంబు నెప్పి 

రాజ్యభంబు శేకొమ్మని పల్కె_ నంతకుమున్న వానితండ్రి దేవాపిని రాజ్యంబున 

కర్టుం చేయం దలంచి విపులం బిలిచిన నావిప్తులు పాహండమతబాక ర్థింబులు 

డేవాపికి నువబేశించిన చేవావి వేదంబుల నిందించిన పాషండుండును చేవదూప 

కుండును నయం గావున బెవావికి 'రాజ్యంబు ₹దని బ్రాహ్మణులు చెప్పిన శంతే 

నుండు మగిడి వచ్చి రాజ్యంబుం చేకొనియె నంతవర్ష ౦బును గురిని నివ్విధంబున, 

క్క, 'బేవావీ కలాపపురం బావాసము గాంగ యోగి మై యున్నాండు 

ర్వీవర కలి నష్టం బగు జై వాతృకకులము మింద సంస్థా పించున్ ం 664 

వ, బాహ్లికుం డనువానికి సోమదత్తుండు వుక్సై సోమదత్తునకు భూరియు భూరి 

ల్ వసుండును శలుండు ననువారు మువ్వురు వుట్టిరి 665 

క, భాతిగ శంతనునకు గంగాతటినికి వైన్టవాగ్రగణ్యుండు ఘోరా 

రాతినయననీలోత్సల, భీతికర గీ పు డై. నభీష్తుండు వుస్టైన్ = 666 

ఆ, పరశురాముతోడం బ్రతిఘటించి జయింప్క నన్యు నొకనిం గాన మతనిం దక్క 
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వీరయూథవతి వివేకధర్త జ్ఞుండ్కు దివిజనదిసుతుండు 'చేవసముండు, 667 
వ, ఆశేంతనునకు దాశకన్యక యెనసతర్థివతియందుం జి త్రాంగదవిచి త త్రవీర్యులు వుట్టి 

రందుం జి క్రాంగదుండు గంధర్యులచే నివాతుం డయ్యె మతీయుసు, 663 

డ్ సత్యవరీవభూటి మును శంతనువెంశ్లము గానినాండు సాం 
గత రిమునం బరాళరుండు గర్భము సేసిన బాదరాయణుం 
డత్యధికుండు శ్రీ వారిక భాంశజు డై పృభవించె నిత్వముల్ . 

రాతి "లె న వేదముల సాంగములకా విభ జింవం దత్ముం జ, 669 

= బొదరాయణుండు భగవంతుం డన సుండు, వరమగువ్యూ మైనభాగవతమం 
నందనుడు నయిననాకుః జెస్పెను శివ్య, జనుల 'మొజింగి యును జదున్రకొంటి. 

వ, ఆవిచి త్రవీర్యునికి గాలి రాజుకూంతుల నంబికాం బాలికల ఫష్ణుండు బలాత్కాా 
రంబునం దెచ్చి వివాహంబు నేసిన విచిత్ర వీర్యుండు వారలం దగిలి మనోజ 
'రాగమక్తుండై. చిర కాలంబు నానావిధ, కః క్రీడల విహరించుచు రాజయతోపీ డితుండై 
మృతుం డయ్యు నంత, 671 

క, అతనిసతులవలన సుతులు సుత కను మని తల్లి వనువ సొరిదిం గనియెకా 
ధృతరాష్ట్ర ప్ర, పొండువిదురుల, నుతచరితుండు బాద రాయణుండు న రేంద్రా, 672 

వ, అందు ధృతరాష్ట్రునికి గాంథారియందు దురో్యోధనాదు లగుకొడుకులు నూర్వు 
రును దుళ్ళల యనుక న్యకయును జన్మించిరి, మృగ కావభయంబునం జేసీ 
భారం బొంద వెజుచినపాండునకు: గంంతీటేవియందు ధర్థానిలేంద్రుల వ్రసా 
దంబున యుధిష్టిర ఖమార్టును లనుమున్వురును మా చి డేవివలన నాసత్య పసా 
డంబున నకులసవా'జేను లనువా రిద్దణునుగా నేనురు వుట్టి ర య్యువురకును ద్రు దువద 
రాజపు త్రి యన ద్రావదియందుం గమంబునం చి తివింధుర్ణిండును శుతజేను 
దును కోతే ర్ల రియ శతానీకుండును శుతకర్తుండును నననేవురు వుట్టిరి చేయు 
యుధిస్టిరునకుం జో పౌరవతమందు జెవపందను.. భీమనేనునికి హొడింబయందు 
ఘటోత్క_ చుండును గాళియందు సర్వగతుండును సహాదేవునికి విజయయందు 
సుహోత్రుండును నకులునకు కేణుమతియందు నిరమి తుండును నర్జునునకు 
నులూపి గొ మనునాగక క్ర కన్యకయందు నిలావంతుండును మణలూరుపతివ్రు త్రం యయిన 
చి ్రాంగదయందు బ చువాహనుండు సుభద్ర ద యందు కేొర్యదై ర్య తేబోవిభ' 
వంయల నఖలరాజనిక రరమునం బ్రైఖా స్టతుం జై = నోేయభిమును స్పిండును జన్మించి రందు 
బి 9 బావానుం డష్టనునియోగంబున మా కతామవాునీగో త్రంబునకు వంళ 
క ర్త యయ్యు, 6783 

ఉ, అన్య్భసువూజ్య్థ నీజనకు: డై. యభిమన్యుండు భూవరేం ద్రమూా 
రనుష్ణిడు భన మార్షణకదంబవిదారిత వై రివీరరా 

బేన్యుండు జన్యభీతగురునై నుండు నై స్ థునర్టిసమూహానాథద్భ 
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ఖైన్యుందు మాన్య: _ర్రిమహివుం దనెరిం సయషవంతన ర్త యై 674 

ఆయ భినును 'ఫ్టనకు ను GN “యంటు నీను జన్నిందిత్వి, 675 

దోజసుతుతూవు "వేయిమిం a “ఇంబులం బొని వారిక ఎ్రశాద్నూనస సం 

'సోణంబున బ్రడిక్తె కా శ "శ్రీకర్ మున్ను నీకిశుత్ణమువేళస్, 676 

నీసమారులు జనమేజయ ౫ ఫ్ర న సనన్సీను శేని నగ సేను అనుష ల స వీవలయందు, 

నీవ తవ కాపా నిహతుండ న నని మిన్స్ స లసు లోన సం సహా" ఎతముగ 

సగ్నయాగ మింగ జన మేజ-ముంము సేయు గలగల వూ 1g సకలీతుః డగుచు, 

నుల్ీయు నతండు సస్వధగణిమండలం,. ను. జఎింంచి. కొవపేయుండు పురో 

పీతుందు 'గా నా ప సేథంలు శేయం గలబాయి వానికి శొళాసీకుండు జనియించి 
యాజ్ఞ స వల్కు స్ట్స్తి గోడ పవంబులు వఠింది కృపా చామయ్యుని వలన విలువిద్య నేర్చి 

శౌనసునివలన నాత్మ బూనంబుం బడయం  గలవాం “డా శానీకుని సహ్నస్త్రానీ 

గుండు వాసనకి న నశ మేధజుం డగా! మేధజునిని వానీనున సం డానీమకృ్ళనస్థునకు 

నిచగుం డానివడుండు గబభాహూయందు న 14 హ్ఫతెంబు గాం గారాంధి 

యందు నసీయించు నాతనికి సుం డున జి త్ర గోఖపుండు చిత త్రరథునకు 

శు దిరథుండు నం చివథునిశీ గో పీ i» వంతుండా గ్ ఫి 1 మంతుని! సు ఏ గుండు 

జ్ మ్ణుసిగ్ నువీతుండు నుప నుగ " jy చు సు స్స చతువునరు సుఖాని 

లుండు నుఖానిలునికిం బరి; వుండు హర ఫాను 'ముథాపి! మేధావికి సునయుం 

యు సునయునికి న నంజ దంముంటు సంజన. దు దు గండు దూర్వునిక నిమి 

నిమికి బృహాద్రథుండు. బృహ తనరు సువాసుడిన  నుదానునికి శతా 

నీకుండు శతానికునగు దః" సము రగు దు" స్రనుగంగ్్ నిహీనటుండు విహీనరునికి 

డండ పాణి దండ "సా ef నితుం సం మితున! ( శిఖీ ముడు Fh, “1 తీ_ంముకునకు (హా 

యత్తుండు వాందు నిగ is ం శం దః రి సత్క ఇం జై కి లయుగంబుసందుం 

జనం లవాంయ. 679 

జగతి నిటమిోండం బుర్ధుడు | మగ 'థాధీశ్వరుల నిఖలవను చేశ్వారులక్ 
నిగమూంతపిదులం జి స్పా, సుగనుణాలం కార ధిక సుభగవిబా రాం 680 

జ రాసంధప్రుతు తుం 'డై నసవాదేవ్చుని!కి మా ఇల మ్యాూ'లికి గోర్ ఫో వుండు శత 

స్వ శ్రాచునకు సుల యును నయుల మువ్రునకు నవమిముండు నిరమి త్రునేకు 

సున త్ర: డు సునత, త్రునిక బావా ౪ త్చేనుందు భవా ట్స్నుని!ి టి గన జిత్తు + గర 

అము శ్ గతంజయురెషీం గ్రైతంజయున న వివ్లుండు. వివు)నకు శుచి శుచిక 
"ఛముండు శమునికి సు ర్రాతుండు స్సు తునగు ధర్మ నేగ్రుడు ధర్మ నేత్రునకు 

Uy తుండిస శ్ర తునకు దృఢ నేనుండు ద్భక్థ క జ నుసికీ సుమతి “సుమతికి 'సుబయండు 

సుబలునకు సుసీతుండు సునితున కు సత్యజిత్తు సత్య జిత్తునకు విళ్వజిత్తు నిళ్వ 
జిత్తున ఈం బురంజయుండును బన్ని వెద రని ఇన మణయు ని ట్లనియ్, 681 

rm Woes అలు సతో 
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ఆ, వినుము మగధ దేశవిభులు జరాసంధ 
వముఖధరణిపతులు వ్రబలయశులు 

వీరు కలియుగమున పయిండ్లలోపలం 
బుట్టి గెట్టటలరు భూవ రేం ద్ర దః 652 

వ, యయాతికొడు కనువునకు సభానరుండుం జమువుం బరోతుండు ననువారు 
ముగ్గురు వుట్టి రందు సభానరునికిం గాలనాథుండు గాలనాథునకు సృంజయుండు 

సృంజయునకుం బురంజయుండు పృురంజయునకు జన మేజయుండు జన మేజయునకు 

మహాళాలుండు మహాశాలునికి మహామనసుండు  మహామనసునకు నుళీనరుండు 
తితిక్షు వన నిరువురు జన్మించి రందు నుశీనరునకు శిబి వన క్రిమి దర్చు లన నలు 
వురు జన్మించి రందు శిబికి వృషదర్చ సువీర మద్ర శేకయులు నలువురు పుట్టిరి 
తితిక్షును రుళ ద దృథుండు రుశ దృథునకు “హీమూరదు "పీమునకు సుతవుండు 

సుతన్రునకు బలియుం బుట్టి శాభ్వీవలన నంగవంగక లింగసింహపుం, ఆాంధు/ లను 
"వేళ్లు గలవా రార్యురు కుమారులు వుట్టిరి వారలు దూర్చు దేశంబునకు రాజు 
లయి * 'ేశంబులకుం దవనుతమనామళభేయంబు లిడి యేలిరి. సువీరునకు సత్య 

రథుండు సతర్థిరథునికి దివిరథుండు దివిరథునికి ధర్మరథుండు ధర్మరథునకుం 

జి శీ, రథుండుం బుట్టి రాచి త్రరథుండు రోమషాదుండు నాబరరగె, 6833 

క్క సంతతి "లేనికతంబునం జింతించుచు నుండ నతనిఇెలికాం డగుధీ 
మంతుండు దళరథుం డతనిక్కి సంతతి గా నిచ్చె నాత్తజను శాంతాఖ్యన్, 684 

వ, అంత రోముపాదుండు దనకూంతురు శాంత యని గాకొని మెలంగు చుండు 

నారాజు రాజ్యంబునం గొంతకాలంబు వర్షంబు "లేమికిం జింతించి విభాండక 

సుతుం డ్రైనబుళ్యశళ్ళంగుండు వచ్చిన వర్భంబు గురియు నని వెద్దలవలన 
ర్త యె a) 

'నెటేంగి, 685 

క, ఆరాజు బుహ్యుళ, ఫ్రంగున్సి ఘాోరత పోనియముం 'దెచ్చుకొజవై పనిచె౯ 

వారసతుల. నేర్పరుల న్కుదార _స్తనభారఖథరుతరదమధ్యగలన్ 6 680 

వ, వారలు జని + 687 

ఆ, కాంతలార మెకము గన్న దిమొదలుగా, నాండువారి నెటుగ డడవిలోన 

గోంచి విగియంయగట్టుకొనినయావడుగన్ని మ_త్తికాని రతికి మరవవలయు, 688 

క, ఆడుచుం చెవులకు నింపుగం బొడుచు నాలోకనిశిత బాణ ఘములకా 
వీడుచు డగు నోడుచుం జేడియ లాతపసీకడకుం చేరిరి కలయన్, 690 

వ, అయ్యావసరంబున వారలం జూచి, 691 

సీ, విళ€ తాళినీలథ మిల్ల భారంబులు చారుజటావిశేషంబు లనియు 

భ్ ర్మాంచలోజ్ఞ ఏల పృ భదుకూలంబులు తతచర్మ వస్త్ర భదంబు లనియు 
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బవాురత్న కీలిత భాసుర హోరంబు లధికరు ద్రాతుమాలాదు లనియు 

మలయజమృగనాభిమహిత లేవంబులు బవువిభభూతిలేపంబు లనియు 

కే, మధురగానంబు శ్రుతియు_క్రమంత్రజాతు, లనియు వీణెలుదండంబులనియుసతుల 
మూర్తు లెన్నండు నెటుగనిముగుదతవస్కీ వారిందాపసులని డాయవచ్చి మ్రైక్కె, 

వ, ఇట్లు వచ్చి మొ మ్రొక్కినబుళ్యళ్ళంగుం జూచి నగుచు డగ్ధతి, 698 

సీ, చేమమే యని సతుల్ నేతులగు గ్రుచ్చి కర్క_శకుచంబులు మోవం గాంగిలించి 

చిరతపోనియతి డన్సీతి గదా మని మోము గంఠంబు నాభియుం గలయం బుడికి 

క్ _తృదీవన లివి గొను మని వీనుల పొంత నాలుకలం జప్పుళ్లు చేసి 

మావనంబులపంద్లు మంచివి తిను మని పెక్కు. భత్యుంబులు ప్రీ తి నొసంగి 

ఆ, నూతనాజినంబు నును వీది మే లని గోయి విడిచి మృదుదుకూల మిచ్చి 

మౌని మరగ జేసి మాపక శాలకు బోద మనుచుం గొంచుం బోయి రతని, 694 

వ, ఇట్లు హరిణీసుతుండు కాం తాకటాత,పాళబద్ధుం డై వారలవెంటం జని రోమ 
పాదుకడకుం బోయిన నతండు దన వ్ యనందనయైన శాంత నిచ్చి ప్రరంబున 

నునిచికొనియె నమ్థునీశ్వరుండు వచ్చిన వర్ష ప్రతిబంధదోపుంబు నెడి వర్షంబు 

గురిని నంత, 6985 

అ, ఆనృ పాలచంద్రుం డనవత్యుం డై జ యుండ 

'నెజ్ంగి మునికి లేం దు Cc డింద్రుంగనార్చి 

యిష్టి నే నీ సుతుల నొప్పి నాతనికృష 

బం కుడు పీదవం బడనె సుతుల, 696 

వ, ఆరోమపాదునకుం జతురంగుండును జతురంగుసకుం బృథులాతుండును బృథం 

లాతునికి బృహాద భుండు బృహాత్క_ర్షుండు బృహద్భానుండు ననువారు 

మువ్వురు వుట్టి రందు బృవాద్రథునకు బృహాన్మన సు;డు బృహన్మన నసునకు జయ 

ద్రథుండు జయద్రథునకు విజయుండు విజయునకు సంభూతి యనుభార్యయందు 
భ్యోతియు నాధ్భతెక భృత వృ తుండు భధృతవ్ర తునకు సతస్టక ర్ముండు సత్యకర్తునకు 

నతిరథుండును జన్మించిరి, 697 

ఆ, కుంతి విన్ననాండు నోరి సూర్యునిం బొంద బిడ్డ( డుడితుం మైనం చెళ్లు బెట్టి 

గంగనీట విడువ గని యతిరథుం డంతం గరం డనుచుం గొడకు గార రవించె, 

వ, 9 ట్లతిరథునకుం గానీనుం డైన కర్ణుడు కొడుకయ్యం గర్జనకు వృష ప.నేనుండు వుశై 

నయ్యయాతికొడు శైన్నద్రు వ్యానకు బభ్తునెతువు బభుగేతువునకు నారబ్ధుం 

డు నారబ్దునకు గారధాహడు గాథా రునకు ఘర్షుండు ఘర్తున కు ఘృతుండు 

ఘృతున నకు దుర్శదోండు దుర్మదునకుం బ్ర చేతసుండుం బ్రచే చేతసునకు నూర్దురుపుట్టి 
స్లేచ్భాధివతు 1 లయి యుద్యోళ నాశ్చయించిరి తుర్వసునకు వహ్ని వహ్నికి 
భర్దుండు భర్లునకు భానుమంతుండు భానుమంతునకుం దినొనువు చ్రీసొనువు 
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చ, 

సీ, 

ఆ, 
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నకుల. గరంధముండును గరంధమునకు మరుత్తుండు నతనికి యయాతిళాపంబున 
సంతతి "లే దయ్యె వినుము. 699 

కుత్ర యదువంశ చరి త్ర ము థితా 

అనఘ యయాతి వెద్దకొడు కై నయదుక్షీతిపొలువంశ ముక 
వినిన బఠించినకా నరుడు వెండియు. బుట్టండు ము _క్రిబొందున 

యరనుపముమూ ర్చి వినుడు న రాకృతిం బొంది జనించెం గావునకా 

వినుము నెరేం ద్ర నాపలుకు వీనులపండువు గాయ జె వ్చెదన్, 700 

యదువునకు సహస్ర, జిత్తుం గ్యోస్టును నలుండు రిపుండు ననువారు నలువురు సంభ 
వించి రందుం చెస్టాడు "శేనసహస్ర జిత్తునకు శతజిత్తు గలిగా నాశ తజి్తునకు 
మహాహయ వేణుహయ "హీవహాయురనుచారు మువ్వురు జనించి రందు 1 
యునకు ధర్షుండు థర్షునకు నేత్రుండు నెత్రునకుం గుంతి గుంతికి దుహొప్తం 

తుండు మహి పావ్యంతునిక భద్ర శేనురడు భో నేనునకు దుర్శ దుండు దురదుని! 

ధనికుండు ధనికునికిం నృతవీర్య కృళాన్న కృతకర్మ కృలౌజు లనునలుగురు 

సంభవించి రందుం గ తే వీర్యునికి నర్జునుండు జనియించె ఏ నతండు. 701 

హరికళాసంజాతుం డై నదత్తాలై, యు నేవించి సదో్యోగ సిద్ధిం బొంది 
బహుుయజ్ఞ్ఞ చానతపంబులు 7 గావించి సక లదిక్కు_లు 7గల్పీ జయముతోడ 

సతతంబు హరినామసంకీ రృనము చేసి ధనముల నొంది యుదారవ త్తి 

నెనుబదియైదు వే లెండ్లు భూచక్రంబు ఘనకీర్తి దనవేరు గాంగ నేలె 
ముదిమి లేక తరుణమూ_ర్థొయె యురుకీర్షి 

నవమ"ర5.6 గ్నార్పవీర్యుం డనంగ విభుండు 

నిజము 'వానిభంగి నేల యేలినయట్టి 
"రాజు నెటుంగ మెందు 'రాజముఖ్య, 702 

అయ్యార్థునునకుం గలపు తస సహా సృంబునం బరశురామునిబారికిం దప్పి జయథ్య 

జుండు సరే సనుండు వృపణుండు మధువు నూర్చి తుండు ననువా రేవురు బ్రది 
కిరి జయధ్యజునకుం దాళజంఘుండును దాళజరఘునకు నార్వముని లేజంున 

నూర్వురు గొడుకులును గలిగి రందుం ద్రిథముండు వీతిహోత్రుండు మధువు 

నకు సృక్టుండు వృక్టునకుః బుత్రశతంబు పుస్తె నందు బ్రథముండు వృష్టి 

మజీయు మధు వృష్టి యదువ్రపయావంకంబులచారు మోొధన్రులు వృష్ణులు 

యాదవులు ననం బరంగిరి యదువుత్రు,ం డె చైనా స్ట్రవునకు వృజినవంతుండు వృజి 

నవంతునకు శ్యాహితుండు శ్యాహికుళ్లన "భీరు శేకుడు భేరుశేకునకు జి త్ర 
రథుండు చిత్రరథునకు శశిబిందుండంం బుట్టిరి, 708 

మ, కృళమధ్యల్ పది వేవు రంగనలతోం గ్రీడం బ్ర బ,మోఏంప స 

త్కుళలుం డై పదివెలలక్షలు సువుత్రుల్ భక్త ల్ సేయం జతు 
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రక రత్నుండును "యోగిం నాం బరంగి స _పృద్వీపరా జేంద్రు, జ 

కశిబిందుం డురునీతిమంతుం డమౌెకా సక్మా_ంతివూన్ణందుం డై. 704 

వ, అతనికొడుకులమొ త్తంబునకు ముఖరు లయినయార్యురలోం బృథుశృవుం డను 

వానికి ధర్శుండు వుక్షై భర్షునకు నుళనుండు వుట్టి నూ ఆశ వేధాబులు నేనె 

నయ్య్యూళనునకు రుచకుందు వుశళ్రై నారు నకునకుం బురుజిత్తు రుక్షుండు రుసో 

షున్ర బృథువు జార్థిమఖుంశు న ననువా రేవుకు పుట్టి రందు జా్యమభఖుండు, 703 

నీ త్ ట్రుకొ ల్పెడునైై బితోడి, వే వే మంబున నన: 'తుర్షం 2 కయుగ్థను నన్య భార్యం 

కోన కిొకకొంత కాలంబునకు: బోయి పగవారియింటను బలిమి బట్టి 

రమకకన్నం చేరనై నునిచి తోడే డేకంగ జననాథుం గన్వను శె ట్ బెస్ట్ సూచి 

- కోపించి మానవకువాక యీపముచును దెచ్చి నే సుండం  జేంమి౭దం 

ఆ, బెట్టినాండ వనుచు బిటుసులు వలుకంగ్క నతడు వలికె సంత నతివతోడ 
నాకు గోడ లింత నమ్ము మొాలలితాంగి, సవతి గాదు నీకు సత్యే మనుచు, 7085 

వ, అయ్యవసరంబున శై కైబ్య కొడుకుం గాంచు నని యెణీంగి వి శే చేనతలును బితృ 

"దేవతలును సంతవీంచి8 'వారలవ్ర సాదంబున, 207 

క, తనసవతి మొజుంగి వెనిమిటి, తస చొందిన నైబ్య వుజి నిదర్నునిం గనియెం 

దనయు గని జా్యామఖుండును, దన అెచ్చినకన్యం 'చెచ్చి తనయున కిచ్చెన్, 708 

వ, ఆకన్యకయందు విదర్భునకుం గుశుండును గు గుథుండును రోవుపాదుండునుం బుట్టి 

“రారోమపాదునకు బభు)వు బభువ్రునకుం వ్ఘవు విభువునకుం గ్భతి గతికి నుశి 

కుం డుశికునకుం జేది చేదికిం జె జై ద్యాదులు వుట్టిరి క్రుథునకుం గుంతి గుంతికి ధృష్టి 
ధృష్టికి నిరతి నిర్మ్భృతికి దఠార్హ్ముండు దశా ర్ల న్ు వోర్టిముండు వోో్యనము 

నకు జీమాతుండు జీమూతునకు "వికృతి వికృతికి భీమరథుండు ఖీనురథునకు 
నవరథుండు నవరథునకు దశరథుండు దశరథునకు శకుని శకునికిం గుంతి గుంతికి 

చేవరాతుండు చేవరాతునకు దేవత త్రుండు "దేవత త్రునకు మధువు మధువు 
నకుం గురువశుండు గురువశునకు ను వనున్ఫునకు. చే బురుహోత్రుం డతనికి 

నంశు వతనికి సాత్వతుండు సాత్యతునకు భజదూనుండును భజియసు దివ్యుం 

డును వృష్టియు దెవాప్ఫథుండును నందకుండు మజోభోజుండును నన 'నేద్ద్డురు 

వుట్టి రందు భజమానునకుం బ్ర థమభార్యయందు నిమైూచికంకణవృష్ణులు 

మువ్వురును రెండవభార్యయందు శతజిత్తు సవాస సృజిత్తు నయుతజిత్తు నన మువ్వ 
రును బుట్టి రందు దేవావృథునికి బభును. పర లిరున్రర ప, ఖావంబులం బెద్దలు 
న్లోకరూపంబునం బఠియింతు రట్టిన్లో కాగ్గం బెట్టి దనిన, 709 

చే, వినుము దూరంబునం బేమి వినుచు నందు 

మదియ చూతుము డగ్గజు నరుగు "జేర 

నరులలో బభుకంకె నున్నతుండు లేడు 
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యాజ దేవాపృథున కెన యొరుడు గలండె, 710 

పదునాలుగు వేన్రవు నబు,వదియేవురు నరులు ముక్షి వడసీరి బభు$0 

డుపితుండు 'దేవావృథుండును, బవవడి యోగంబుః చెలియ: బలికినకతనన్, 

'మవోభోజొం డతిథారికుండు వానివంశంబువాకు భోజు లని వలుకం బడిరి 

వృష్లికి సుమిత్రు, డు యు ఛథాజిక్తును జన్సీ ంచి రందు యుథాజిక్తునకు శినియు 

ననవిత్రు, ండుసో జనించి రనమిత్రునికి నిమ్నుందు నిమ్నునికి స్మశ్రాజితుండుం బ్ర నే 
నుండు నన నిరువురు వుట్టిరి మౌకియు ననమిత్రునికి శిని యనువాండు వే టొ 

కండు గలం డతని పుత్రుండు సత్యకుండును నతనిక యుయుథానుం డనం బరంగిన 

సాత్యకియు నాసాత్యకిక జయుండును జయునకుః గుణియు నాగుణికి యుగంభరుం 
డునుం బుజ్టిరి మజీయు ననవింత్రునకు: బృశ్ని యనువేతాకకొడుకు గలు వా 
నికి శషఫల్క_చి తృకులు గలిగి రందు శ్య్వాఫల్కు.నకు గాందినియం ద శ్రూరుండును 

నసంగుండును సారమేయుంకును మృదుకుంజడును మృదువ పచ్చివ్రం కును వర్త 

దృక్కును ధృష్టవర్షుండును తశ్రా సేతుంశు నరిమనుంశును కత్రుఘ్నుండును 
గంధమాదనుండును చ తిబావొంవును ననువారు పన్నిద్దలు గొడుకులును సు 

చారు వనుకన్యకయు జనీంచిరి వారియం దక్రారునికి డేనలుండును ననుప పదేన్రం 

డునుం బుట్ట్రిరి మజియుం జిత్రునకుం బృథుండును విడూరథుండును మొదలుగాం 

గలవారు వెక్ళండ్రు, వృష్టివంశజాతు లైరి భజమానుండు కుకురుండు శుచి 

కంబళబ రి షుండు నన నలువు రంధకునకుః బుట్టి3 కుకురునికి వృష్టి వృష్హికి విలోమ 

తనయుండు విలోముతనయునికిం గపోతరోముండు గపోతరోమునికిం దుంబురుస 

ఖుం డైనయనువును ననువునకు దుందుభి దుందుఖికి దవిదోోతుండు దవిదోతు 

వ, 

నకుం బునర్భసును నతనికినావాంకుం డనుకుమారుండు నావాుకి యనుకనర్థియుం 

గలిగి రాయావాంకునికి దేవకుం డు గ నేనుండు నన నిరువురు జనించి రందు చేవ 
కునికి చేవలుం డనువదేవ్రండు సుచేస్టండు 'దేవవక్షనుం డన నలుగురు గలిగిరి 

వారలకు భృతదేవయు శాంతిదేవయు నువదేవయు శ్రీదేవయు దేవరక్షీతయు 

సవాదేవయు దేశకియు ననం దోయిట్టువు 'లేడ్యురు గలిగిరి వినుము, 712 

అసద్భశలలితాకారల గిసలయకరతలల 'దేవకీముఖర్థిల నా 

విసరువానయనల నందజ్య వసుదేనుడు వెండియాజె వసుథాధీశా, 718 

ఉగ చేనునకు: గంసుండును న్య గ్రా, ధుండును సునామకుండును గవ్వాండును 
ఛంకుండును సుభునును రాష్ట్ర పాలుండును విసృష్టండును దుష్టినుంకుండును 

ననుకొొడుకులును గంసయుం గంసవతియు సుఠాభునును రావ పొలికయు 

ననుకూంతులుం బుట్టిరి వారు వసు సుదేవానుజభార్య లై రి ఛజమానునికి విడూర 
ధుండును విడూరథునికి శినియు నతేనికి భోజుండు భ్రోేజునికి హృదికుండునుం 

గలిగి రందు వృాదికునికి చేవమిాఢుండు సతధనువు కృతవర్మ్యయు నను కొడు 
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కులు గలిగి రాదేవమోధుండు కూరుండు ననంబడు కూరునికి మారిష యను 
భార్యయందు వసు దేనవుశును దేవభాగుండును. బేవ్యశ్రవుండును నానకుండును 
సృృంజ యుండును శ్యాానుకుండును గంకుండును ననీకుండును వత్సకుండును 

వృకుండును ననువారు పదుగుకు గొడుకులును బృథయు శ్రుత దెవయు శ్రుత 
శ్రీ రియు శ్రుత కృవసయు రాజాధి దేవియు ననుకూంతు లేవురును బుట్టి రందు.? 14 

కిన వను దేపునివ౦శ క్ర మానువర్శ్య న ము థయా- 

౮. థినయకాలి మయైనవసుదేశ్రండు వుట్టినవెంట మింటివై 
నానకదుందుభుల్ మొరనె ని నచ్యుతుం డీతనికిం దనూజొం డై 
వూనుగం బుట్టు నంచు గరిమంబున దేవత లుబ్బ రాజపం 

ఇబానన తన్ని మి_త్తమున నానకదుందుఖి యయ వాం డిలన్, 715 

క తన చెలికాం డగుకుంతికిం దనయులు లే కున్నం జూచి తనతనయం బృథం 

దనయంగ ని మన కూరుండు, దనయందలిమై త్రి నిచ్చె ధరణీనాథా. 716 

వం ఆయి్యింతి కుంతిభ్రోజునింటం చెదలముడో నోకనాండు దుర్యాసుం డరుగ 

దెంచిన నముహోత్థునకు: గొన్ని దినంబులు పరిచర్యలు నేని వేల్పులం జేరం జీరు 

విద్యాం బడని యౌావిద్యలా వెటుుంగ నొకనాం జేకాంతంబున వెలుంగు తేని 

నాకర్షించిన నాదేవ్రుండు వచ్చినం జూది వెజింగుపడి యి ట్లనియె, 717 

క మం త్రవరతార్థం బభిమం త్రించితిం గాని "దేవ మదన క్రీడా 

తం త్రంబుం గోరి చీకను, షం త్రీంచినతప్పు నై నించి మళలు దినేశా, 718 

కహ అనిన న నయ్యువిదకుం బది నీరల్ల భుం డి ట్లనియె, 719 

౩ము, అవా నీపలు కట్ల యా నసదులే దెవో_తృమాహ్యోనముల్ 
ముటజంగం బోలునె వేల్చులం బడయుటల్ మోఘంబులే నీకు నీ 

తటి గరం బగుం బు తుడుం గలుగు సీ తారుణ్యముం బూజ్య మా 

చెజునం గార్యము "లేదు సిస్పు దగునే వ్రీ డావినమ్రాననా, 720 

శవ, అని తగ నియ్యకొల్సి లలితాంగికి గర్గ ము శే సి మింటకిం 

జనియె దినేశ్ళరుం డప్పుడు సక్కనిశెంటేవసూర్యుడో యనం 

దన రెడువుత్రు,. గాంచి కృవ దప్పి జగజ్జ్ఞనవాదళత యె 

తనయుని నీట బో విడిచి తా నరిగెం బృథ దండ్రి యింటికీన్ , 21 

కవ అయురక్నవిదను నీప్ర వీతావువూం డె డై నపాండు రాజు వివాహాం బయ్యె నయ్యంగ 

నకు బాండు రాజోవలన ధర్మ జఖీమాస్టునులు పుట్టి రమ్మగువచెల్లె లగ్నుశ్రుత "దేవ 
ను గారూషకుం జె డై నవృద్ధళర్మ 'విండ్లి యాడ నయ్యిద్దఆకు మునిశావంటున దంత 

వక్రుం డనుదానవుండు జన ంచె చానితోడంబుట్టు వగుక్రు తక్తీ రిని 7గేకయరా 
జయినధృస్థ కేతుండు పెండ్డి యాడె నాదంపతులకుం ప్ర తర్షనాదు 'లేవురు 
వుక్ట్ణిరి దానిభగిని ఇన రాజాధిదేవిని జయ తేనుండు పరిణయం "బయ్యె నామిథు 
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క్ష 

నంబునకు విండానువిందులు సంభవించిరి చేదిదేశాధిపతి మైనదమఘాోషుండు 
శ్ర, తళ శ్రోవసను బరి గ కీంంచి వారలకు శిశుపాలుం డదుదయించె వసు దెవునితమ్థుం 

పై సజేవభాగునికి గంసయందుం జి త్ కేతు బృహాద్భలు లీరువురు జనించిరి. వాని 

భ్రాత యగ దేవ శవం డనువానికి గంసవతియందుూ వీరకుండును నిషుముంతుం 

డును నుప్పతిష్నిరి వానిసోదరుం డయినకంకునికిం గంక యనుదానికి బకుండు 

సత్య జిక్కుం బుగజిత్తు నణుబా రుద ప్ల రి వానిసహజిం డయినస్ఫంజయునికి 

చొ సే! సొాలియందు వృపదు ర కాదు ఆ లావిగ్శ వించిరి వానియనుజూతుం డయిన 

ఇార్టమకునకు 3 సు* భూమియంగు హ8౭శేశళహి హిరణ్యాకములు పృభవించిరి వాని 

తుం డై నవకు కండ మి ల్ ద్ధి యనునపవ్పేసయందు వృకాపసు సుతులం గనియె 

వానియనుజుం డైన: కృకసడు దూ రామీయందుం ద తపుప్కురపా ఖ్యాదుల 

నుత్చ్పానించె వానిజఫఘ ఘగ్టజొం డయినయనీకుండు సుదామని యనుదానియందు 

సుమి గ్రా వీకబాణాదు లయినకొడుకుeం౦ బడ నె చానియనుజుం డై నయానకుండు 

గర్జ్ధ కయందు బుతఖామజయులంగాంచె నసుదేవునినలన రోహిణియందు బలుం. 

డును గదుంగును సారణుండును దూర్మదుండును విపులుంశును ధు)వుండును 

గృ తాదులును బౌరవియందు సుభ ద్రు, ధు డును భదృబావాుండును దుర్శదుం 

డును భద్రుండును భూతాదులుం నాడ బన్నిద్దజును నుదిరయందు నందో 
పనందకృతకశ్తుతకూ రాదులును గౌసల్యయందుం గకియు రోచనయందు హ స్త 

"పీముంగాదులును నిళశయందు యదుముఖ్యు లయినయురువల్క_లాదులును 

ధృత చేవయందుం ద్రిష్పష్టుండును శా శాంతి చేవయందుం బ్ర శ్రమవ, శీ, తాదులును 

నువబేవయందుోం గప్పన్ఫహ్యాదులు పదుండ్రును శ్రీ శ్రీచేవోయాందు వసుహూంస సుధ 
నాదు లార్దురును చదేవరశీతయందు దులు దొమ్తుండ్సును సహాబేవ 

యందు బురూడ క శ్రుతముఖ్యు లెనవుండును దేవకియందుం గి _ర్హిమంతుండును 

నువేణుండును భద్ర 'నేనుండును బుజావ్రును సమదనుండుసు భద్రు దు ండును సంక 

ర ణుంథును ననుపో "రేడ్య్వురును బుట్టిరి వముంకియు, 772 

దష్టజకన  హొంబును, వీష్టజనాను గవాంబు సేయుటహొజనై 
్త లీ 

యష్ట్రమగర్భనున గణో ర్క్బృష్టాయ్ దేవకికి విష్ణ షం చేవుండు 3 నుశ్లైన్. 778 

విష్ణుం డుదితుం డై నవెనుక నాదేవకి భద్ర, మూర్తి ర్తి యగుసుభ ద్ర. గనియె 

నాగుణాఢ్య ము త్త వగు నీకు నర్జును, దొయుత యగుటంకేసి ధరణినాథ, 724 

ఎప్పుడు ధర్మత్యయ మగు, నెప్పుడు ంబు వొడము నీలోకములో 
నప్పుడు విశ్నెళుఃడు హారి దప్పక విభుం య్య దన్ను దా సృజియించున్ 

తనమాయ లేక వరునకు, ఘనునకు నీశషరున కాత క రకు హరికి౯ 

జనములకుం గర్భ ములకును, మను చేశ్వర కారణంబు మతియును గలదే. 726 

తలప నెన్యనిమాయ్యావిలసనములు జననవృద్ధివిలయంబులకుం 
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౫నినిం కనుగ గృవామోయం, బులకును జీవునికి మూలములు నా నెగడున్, 727 

పీ అట్టత్వేశున కరయంగ జన్లాదిపకతం త్ర త భావ మెప్పాటం గలదు 

రాజలాం ఛనముల రాతుసవల్ల భు లకోహిణీశుశై యవనిం బుట్టి 
జనులను బాధింప శానీంచుకొజకు నై సంకర్ష ణంనిత్రో డ జనన ముంది 

యమరులమనముల “కైన లెక్కిింపంగ 1 రొ కుందునట్టికర, ములంచేసీ 

తే, కలియంగంబున జన్మింపం గలుగునరుల 
గఖ నో కతమంబులం వొలలగ జడిసి 

'నేలవ్రే, 6 గెల్ల వారించి నిఖలదిశల 

విములెకీ ర్త రులు  వెదచల్లి వెలసె శౌరి, 728 

క మంగళ హారికీ రి రిమజ్యో, గంగామృత మించు వైనం గర్లాంజలులకా 

సంగతము శ్ ట్రానం దొలంగును గ ర ంబు  లావిలర బగుచు నృపా, 729 

క వనజా తునిమందన్నీ త్ర ఘనకుండలదీ ప్తి వీనండకలితాననముకా 

వనితలు బురుషు. లుం జూచుచు, ననిమిషభావంబు లేమి కలయుదు రథధిపా, 780 

సీ, జనకునిగ స్రానామున జన్ని ౦చి మందలోం బెరిగ్ శ త్రుల నెల్లం వీంచ మడంచి 

వెక్క_ం డు డ్రూ భార్యలం బెండ్లియై సుతళతంబులం గాంచి తను నాదిఫురుషుంగూర్చి 

క్రతువులు విక్కులు గావించి పాండవకొరనులకు నంత: గలహ మయిన 

సరదలు సమయించి యర్హును గెలిపించి యుద్ధవునకుం ద త్త ముప్పం చెప్పి 

త్తే, మగధ పాండవసృంజయమధుద కార్ష భేచచృష్ణ్థంధకాదిస ంపూజ్యుం డగుచు 
నుర్భిభ రము నివారించియుండనొల్ల , కామహామా_ర్థి నిజమూ_ల్రియందుంబొం బె, 

చ, నగువెంగముకా సుమధ్యమును నల్ల నిదేహము లచ్చి కాటప 
ట్టగునురము౯ మహాభుజము లంచితకుండలకర్ల ముల్ మదే 

భగతియు నీల వేణియుం గృ పారసదృష్టియుం గల్లు వెన్నుం డి 

మ్థుగం బొడనూపు-గాతం గనుమూసీనయప్పుడు విచ్చునప్పుడున్ + 7929 

వ, అని చెవి, 788 

ర్మ జనకసు తాహృచ్చోరా, జనకవచోలబ్ధవిపినశై లవిహారా 

జనకామితమండారా, జనకాదిమహీళ్య రాతిశయసంచా రా, 784 

మాలిని, జగదవనవిజోరీ శత్రులోక వ్ర హోరీ 
' సుగుణవనవిహోరీ సుందరీమానహోరీ 

విగతకలువపోపీ. వీరవిద్యాభిలాషీ. 

స్వగురుహృదయతో షీ వ్ సరర్షదాసత్య భాష. 785 

గదష్భిము. ఇది శ్రీపర మేళ్ళరకరుణాకలితకవితావిచి త్ర కేసనమం త్రివ్యుత్ర సవాజపాం 

డిత్య పోతనామాత్య పృ పశ్లీతఠం బయిన శీ మహాభాగవతం ఏసుమహావురాణంబు 

నందు సూర్యు వంశారంభంబును వై ప్రై వస్వతమనువుజన్ల ంబును హైమచం ద్ర 

Brn 46 
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కథనంబును సుద్యూమ్నా దిమనుసూనులచరి త్ర తంబును మరుత్త తృణచిందు 
న్ ర్యాతి కకుద్ది సగర నాభాగ వ్ర వముఖులజిస త్రంబులును సంబరీషునీయందుం 
బ బ్ర యోగింపం బడినదు ర్యాసునికృత్య నిరర్థక యగుటయు నివ్యోకువికుకశ్రీ మాం 
ఛొత్ఫ పురుకుత్సహారిశ్చం ద్ర, సగర భగీరథ వ్రముఖఘిలచరిత్ర, తంబులును భాగీరథీ 
వ్ర వావావర్ల నంబును గ ల్థాసపాదఖట్యాంగ ప్ర వముఖులన రృత్తాంతంబును న్రీరో 
మచం ద్రకథనంబును దదీయవంశవరంపరాగబసంబును నిమికథ్టయును జం ద్ర 
వంశారంభంబును బుభథపురూరన్రలకభయును జమదగ్ని పరళు+ రాములవృత్రాం 
తంబును విశ్యామి త్రీ నహుుప యయాతి పూరు దుష్యంత భరత రంతిబేవ పొం 

- చాలబ్బవా ద్ర థ శంతను ఫీవ్య ఎండవక రన్న ప్రముఖుల: స కంతుంబును బుళ్య 
శృంగ వతేభంగంబును ద్రూహ్యానుతుర గసులవంశంబును యదు కా _రృవీర్యళశి 
విందు బోమదగ్నా ఫ్రదులచరి త్రంబును న్దీ (,కృవ్లైూవ తారకథాసూచనంబును నను 
కథలు గల నవమస్కంధమునో ' 



దశమస్క_ంభము, వూర్ణభాగము . 

గ లి. ) కంఠ చాపఖండన 

90, పాకౌరి పృముఖవినుతభండన విలస 
త్కాకుత్ట సవం మండన 

శాకేందుయనో విశాల 'రామనృ పాలా, 1 

వ, మహనీయగుణగరిష్టు లగునమ్లుని శ్రే స్థులకు నిఖలపురాణవార్థిఖార్థిన వై. ఖరీసమే 

తుం డయినసూతుం డిట్లనియె నట్టు పరీమీన్న రేంద్రు, దు,0డు శుకయోగీంద్రుం 

గనుంగొని, టి 

శ్రర , లీ శీకృక్ణకశాన్రా వేంరంఫేము శ్రియా 

క్ర, ెలిపితివి సోనుసూర్వుల, కులవిస్తారంబు వారికులము ధరిత్రి త్రి 

శులనడవళ్లును వింటిమి, కలరూసము లెల్ల మాకు గడు వేజంనలు గన్, రీ 

క్క కీలము గలయదుకులమున, నేలా పుష్టైను మజోత్యు: డీళుడు విష్ణుం 

జేలీల సులగొా చేయే, వేళల నేమేమి నే ని వినరు తగన్, 4 

క, భవములకు మందు చి త్ల, శ్ నణానందనము ముముతుజనపదము హారి 

. స్తవము పశుఘ్ను(శుగక్క_నుు జెవులకుం దని వయ్య ననెడి ెనంటియుంగలండే, 

క, మావెద్దలు మును -వేల్పులు, నోవనిభీష్టాదికురుకులో త్త త్రమసనేనా 

కూపారము నేకోలము, ప్రావున లయ్ి. చి రొక్కబాలవదముగాన్ + 6 

క మాయన్తుకు క్షీ, గురుసుత, సాయకవీడితుండ నై నజడు నన్నును గెం 

తేయకురుకులము నిలువపయగ, నాయు_త్తముం జ్యా త్తచక్రు కుం డై రహించెన్. 7 

ఆ, కలసి వురుపమూ ర్తి కాలరూపములను, లోకజనులవెలిని లోన నుండి 

జన నృమృతుక్ణివ్రలను సంసారము క్టీల, నిచ్చు నతనిచరిత మెల్లం జెపుమ, 8. 

సీ ఊహించి రాముడు రోహిణికొడు కంచు నవ్వుడు యోగీంద్ర, ద చెప్పి తీవు 

డేవకికడువున నేవెరవున నాతం డుండెను చదెహాంబు నొండు న 

తనతం డ్రియిలు వాసి వనజాత్రుం జేరీతి మందకుం బోయె నేమందిరమున 

నుండి యేయ్యది నేయుచుండెను దనమేనమామ కంసుని నేల నామ, మడంచె 
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ఆ, నెన్ని యేండ్లు మనియె నిలమించ మనుజుంైై ,మొంద తైరి భార్య లెట్లు మెలంగ 
మజీయు నేమి నేనె మాధవుచారిత్ర త, మెంత గలదు నాకు చేర్పకింపు, 9 

వ అని మజీయు న బ్లనియె, 10 
ఆ నీముఖాంబుజాతనిర్హు క్షహారికథ్యా మృతముం ద్రావం దాః స మేను వొదలె 

వంత మానె నీరునట్టు నాంకలియును, దూర మయ్యె మనము దొంగలించి, శే 
వః అని పలుకు చున్న రాజుమాటలు విని వైయానీ యి ట్లనియె, 12 
క విస్ణుకఖారతుం డగునరు, విస్ణుకథల్ నెప్పునరుని విను చుండునరు౯ా 

విష్ణుకభాసం వశ్న్ము, విష్ణంపదీ జలము భంగి విములులం జేయున్, 18 

నీ రావేం ద్ర విను తొల్లి రాజలాంఛనముల వేలసంఖ్యల దై త్యవిభులు దన్ను 
నా క్రమించిన భార "మాల జాలక భూమి గోరూప యై బ్రహ్మం 'జేరం బోయి 
కన్నీరు మున్నీరు గా రోదనము నేయం గరుణ థో భావించి 5 కమలభ వుండు 
ధరణి నూజడం బల్కి థ్యాత్రియు "వేల్పులుం గదలి రా విష్ణుని గాన నేగి 

తే, పురుషనూ. కంబు జదివి యద్భుతసమాధ్ధి 
నుండి యొకమాట విని వారిజబోద్శవుండు 
వినుడు వేల్పులు భరయు నే విన్నయట్టి 
వలుకు వివరింతు నని ప్రీ తిం బలీశం చెలియ, 14 

క, యాదవకులమున నమడేలు, 'మేదిన్నివె . బుట్ట జనుండు మూాయంశములక్ 
(శ్రీదయితుండు వసు బేవ్సన, కాదరమునం బుట్టి భార మంతయు బాఫ్రన్, 15 

న హరివూజార్గము పుట్టు: డు సురకన్యలు భూమియందు సుందరతను లె 
వారి క గజ డై శేషుడు, హారకళతోం బుట్టు దల్పి )యారంభుం డై జ . 16 

ఆ, ఈ ప్రపంచ మెల్ల నేమాయచే మోహీ, శాత్త మగుచు నుండు నట్టిమాయ 
కమపనాభనాజ్ఞ Cc గా ర్యాస్థ మై మె నిజూం, శంబుతోడం బుట్టు జగతియందు, 17 

వ అని యిట్లు వేల్పుల నియ్యకొలివి పుడమిముద్దియ నొడంబటిచి తమ్రివరాలి దన 
"మొదలి'నెలనునకుం జనియె నంత యదువిభుం డయినకూరశే నేనుం డనువాండు 
మథురాఫురంబు దనకు రాజధానిగా మాథురంబులు ళూరనేనంబు లనియెడు 
చేశంబు "లేలెం బూర్ళ'కాలంబున, 18 

క, వమభథురయందు నిత్యము, శ్రీనున్నా రాయణుండు నెలంసం బ్రీయముమై 
నామథుర సకలయాదవ, భూమిాశుల కెల్ల మొదలివురి యరయ్యు నృపా 19 

సీ, ఆకరారనేనున కాత్త జుం డగువసుడేనుం డాఫీరి నొక్క_దినమునందు 
"దేవశిం చెండ్ల యె చేవకియును దాను: గడుేడ్య. రథ మెక్కి కదలువేళ' 
ను (ట్ర చేనునివు తు, (6 డుల్లానీ కంసుండు చెల్లెలు మజఃదియు నుల్ల నిఫ్టి 
వాదేలపగ్లములొ? ఈ శే నంది రొవ్చ దొడంా ౩ ముందట ఛరులు మురజములును 

ఆ శంఖపటహాములును జడిగొని మ్రూయంగం గూంతుతోడి వేడ్క. కొనలుసాంగ 



దశమస్కంధము ఫూర్యభాము 161 

'దేవకుండు సుతకు ేవకీచేవిక్సి నరణ మిం దలంచి యాదరించి. 20 

వ, సార్థంబు లయినరథంబుల వేయునెనమన్న్నూటికి గనకదామసముత్తుంగంబు 
లయినమాతంగంబుల నన్నూ టిని బదివేలతురంగంబులను విలాసవతు లయిన 
దానీజనంబుల నిన్నూటికి నిచ్చి యనిచినం గదలి వరవధూయుగళంబు చెరు 
వునం జనుసమయంబున, 21 

క, పగ్గములు వదలి వేగర, మగ్గలముగ రథము గడపునాకంసుండు లో 
చ్వ్యెలి యె గ్రని తలల, దిగన నశరిరవాణి దివి నిట్లనియొన్ , 22 

క, తుష్ట్ర యగుభగిని మెచ్చ, నిష్టుండ వై రథము గడపె దెజుగవు మోా(దకా 
శిష్ట యగునీతలోదరి, యప్ట్రముగర్ల ంబు నిన్ను హరియించుం జుమి, 28 

వ, అని యి ట్లాకౌశవాణి వలికిన నులికివడి భోజకులపాంసనుం డై నకంసుండు 
సంచలదంసుండై యడిదంబు బెడిదంబు గాం బెటీకి జలిపించి చెవ్పరంబుగ 
ననుజకొప్పు బట్టి కప్పరపాటున నొప్పజుం దిగిచి యొడిసివట్టి తోయిట్టు వని 
తలంపక తెంపునేసీ తెగ ప్రయ గమకించుసమయంబున వసుదేవుండు డగ్షణ్, 21 

క, ఆపావచిత్తు మత్తుం గోపాగ్ని శిఖానువృత్తు గొనకొని తనస 
ఖ్లాపామృతథారావి, కేపంబునం గొంతళాంతు. చేయుచు. బలిశన్. 25 

YA అన్నవు నీవు చెల్లెలికి నక్క_ట మాడలు సీర లిచ్చుటో 

మన్నన నేయుటో మధురమంజులభాషల నాదరించుటో 

మిన్నుల మ్రో(త లే నిజము మే లని చంపకువున్న మాని రా ం 

వన్న సహింపుమన్న తగదన్న వధింపకుమన్న వెండెదన్, 26 

వ, అదియుం గాక, 27 

మ, శెలియల్ గన్నియ ముద్దరా లబల నీనేమంబ చింతించు ని 
రృల దీనికా బయ లాడుమాటలకు నై. మర్య్యాదం బోందట్టి స 

త్కు_లజాతుండవు పుణ్యమూూ_్ర్రై వకటా గోవంబు పావంబు నె 

చ్చెలి నోహో అెగవ్రేయం బాడి యగునే చింతింపు భో జేళ్యరా, 28 

సీ, మేనితోడన పుట్టు మృత్యువు జనులకు చెల్లి నేైన నూజేండ్ల కైన 
దెల్లంబు మృత్యువు "దేహంబు పంచత నందం గ ర్థానుగుం డై ఫరీరి 

మాటు చేవాము నూంది మజీతొంటిదేవాంబుం బాయును దనపూర్యభాగ మె త్తి 
వేటొంట్వై. బెట్టి వెనుకభాగం చె_త్తి గమనించుతృణజలూకయును బోలె 

ఆ, వెంటనచ్చుకర్మ విసరంబు మును మేలు గన్న వేళ నరుడు గన్నవిన్న 
తలంయబడిన కార్యతం త్ర ౦బు కలలోనం బాడితోడం గానబడినయట్టు, 59 

క, తనతో ంటికర్ల రాశికి ననుచర మై బహువికార మై మనసు వడిం 
జను నిం ద్రి యముట లెరువులం దనువులు వెవైై.నం జెడవు తనక ర్త ంబుల్, 80 

అ జలఘటాదులందు. జంద్ర సూ ర్యాదుల్కు గానబడుచు గాలీం గదలుభంగి 
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నాత్మ కర రనిరి ర్మితాంగ ంబులను బాణి గదలుచుండు శాగకలితుం 'డగుచు, ల్] 

క కర్త ములు మేలు నిచ్చును, గ్య ంబుబు గీడు నిచ్చు: గ_ర్హలు దనకుం 

గద్ద ములు బప్తా లను, te రను డై ic] పరులం దత్తన గడ గి నేమటికిన్, వలె 

స్మ శాస్టేనం బరుపకు హింసలు, యావింపల వలదు తీనకుం గా ర్థణముగా 

భావించి పరుల నొంచిన్క బోవునె తతృలము వీదపం బొందక యున్న, లికి 

ము _త్తకోకిలము, వాని చెల్లెలు గాని పుత్రి కవంటి దు త్తమురాలు సం 
"భావనీయచరి త ఖీరువు బాల నూత్న వివావాసు 

_ శ్రీవిలానిని దీన్ కంపితచి త్త నీ కిచె మ్రుక్కెదం 
గవ కరుశామయాత్త ౪ 2 కంస మూాసనవల్ల భాం 84 

వ, అని మణటియు సాము ము లగపసలుకులు పలికిన విదియు వాండు వేండిభూ 

పుల "రాలునివ్వులు గవ్పలుగొన ననుకంవ తేక ఆంపు! నేవీ' చంపకగంధిం జం 

జూచుట యెణీంగి మొజింగెడితెణంగు విచారించి తనలో ని ట్రనియె, కొర్ర 

క, ఎందును గాలము నిజ మన్కి పందతేనంబుసను బుద్ది బాయక సును లై 

యెందాక బుద్ధి నెగడెడి, "నంచాంకం జరింసవలయు నాత్మ బలమునన్ , 86 

వ, అని నిశ్చయించి, 87 

స్కీ ఆపన్నురా లై నయంగన రతీంచి సుతుల నిచ్చెద నంట శుభము నేడు 
మాం 'దెవ్టుం 'జెటుంగును మెలంత _ప్రాణంబుతో నిలిచిన మబునాడు నేరరాచె 

సుతులు వుట్టిరయేని సుతులకు మృత్యువు వాలాయ మె వెంట వచ్చెనేని 
బ బ్రహచేతను వీడుపా శేమియును తేక యుండునే సదుపాయ మొకటి లేడె 

తే పొంత మ్రాయలః గాల్సక పోయి వహి, యొగనీ దవ్వులవాని దహించుళంగిం 
గర్శవళశమున ఛవమ్బతికారణములు,దూ విగత. జొందు నిక యేల త్ ట్రువడంగ, 

క, కొడుకుల నిఇ్చెద నని సతి, విడిపించుట నీతి వీండు విడిచినమిందం 
గొడుకులు వుజ్టినం గార్యము, దడంబడదే నాంటి కొక్క దైవము లేచే, 89 

క, ఎనిమిదవచూలు వీనిం దునుమూజెడి నంచు మింటం దోరపుంబలుకుల్ 
వినంబడియె నేల తప్పును, వనితను విడిపించు ట్లొప్పు వైళం బనుచున్, 40 

క, తిన్ననివలుకులు వలుకుచుం గ గృన్నన తగ బూజ చేసి కంసు నృశంసుకా 

మన్నించి చిత్త మెరియం బ బ్రగన్నా నను? డగుచు బలిక శౌరి నయమునన్, 41 

క్క, లలనకుం బుట్టినకొమరుని, 'వలనం ఊగి దనుచు గగనవాణి వలిశె నం 

చలిగాదవేని మృగాతీకి, గలకొడుకులం జంవ నిత్తుం గ్రమమున నీకున్, 42 
వ, అని యిట్లు పలికిన విని శంనుండు కంవితావతంసుం జ సంతనీంచి గుణ గ హ్ 

తంబు ₹ై కాని ఫొందల నముందుశెలియలి ముందల విడిచి చనియె వసుడేన్రం 

డును బ్ర, దుకుమందలం గంటి ననుచు సుందరియుం దానును మందిరంబునకుం 



దశమస్కంధము, పూర్వ భాగ ము 168 

బోయి జెందంబున నానందంబు నొంది యుండె నంత గొంత కాలంబు సనిన 

సమయంబున, 48 

క, విడువక కంసునియెగ్గులం బడి దేవకి నిఖల దేవభావము దనే 

ర్పడ చేట నొకనిలెక్కను గొడుకుల నెనమండ, నొక్కకూంతుం గనియెన్, 
వ, అందు 45 

ఆ, సుదతి మున్ను గన్న సుతు గీ_రిమంతుని బుట్టుతడవ కంసభూవరునకుం 

దెచ్చి యిచ్చెం జాల ధృతి గల్లి వసుబేవుం డాసవడక సతస్ట్రమందు నిలిచి, 46 

క, పలికినవలుకులు దిరుగక్క సొలయక వంచనము లేక సుతుల రిఫ్టునకుం 
గలలక యిచ్చినధీరుం, డిల వసుదేవుండు దక్క. నితరుండు గలందే, 47 

ఆ మానవేంద, సత్యనుతికి దుష్కర మెయ్య, డెబుక గలుగువాని కిన మెయ్య 
దీశభ క్రి కరతుని కీ రాని డెయ్యది యెజుక లేనివాని శేది కీడు, 48 

వ ఇట్లు సత్యంబు దప్పక కొడుకు నొక్చించిన వసుదేవునివలుకు నిలుకడకు మెచ్చి 
కంసుం డి ట్లనియె, 49 

ఆ. కొడుకు నీవు మరల గొనిపామ్మ వసుదేవ, వెజువు లేదు నాకు వీనివలన 
నల్ల వీనికి భవదష్ట్రముపుత్రుండు, మృత్యు వంట వధింతు మంద నతని, 50 

వ, అనిన నానకచుందుఖి నందనుం గొని చనియు నానందంబు నొందక దుష్ట్రస్త 

భఛెవుం డగు బావవలుకులు వినియు నులుకుచుండె నంత, రీ 

సీ ఒకనాడు నారదుం డొ య్యన కంసునియింటికిం జను బెంచి యేకతమున 

ముందలోపల నున్న నందాదులును వారిభార్యలుం బుత్రులు బాంధవ్రలును 

దేవకి మొదలగు తెజవలు వసుబేవ్రం డాదిగాం గలసర్భ్గయాదన్రులును 

సురలు గాని నిజంబు నరులు గా రని చెప్పి కంసుండ వీవు రక్కసుండ వనియు 

ఆ, చేవమయుండు చ, క్రి 'దేవకీదేవకిం బుత్రు డై జనించి భూతలంబు 

- నిఅుష బుట్టినట్టి చెనంటి దై త్యుల 'నెల్టం జంపు ననుచుం జెప్పి చనియె దివికి, ర్లె 

క, నారదుమాటలు విని ష్కెల్తారాటముం బొంది యదువు లనిమిషు లనియుకా 

నా రాయణకరఖిద్దవి, దారితుం డగుకాలనేమి దా ననియు మదిన్, 58 

ము, కలంగం బాణి మజుందిం జెల్లెలి నుద టా శోధుం డై జ పట్టి బ 

ద్ధులం గావించి హరిం దలంచి వెస స్టో! వారు గన్న టిఫు 

కుల జంసెకొ గురు ను గ్ నేను యదుం దో జాంధకాధీశు ని 

రః లుం బశక్షైం గడు వాలి ము జల మారకా నూర 'నేనంబులన్ ర్ - 

ఆ ల్లి 6దం డి నైనం దముల నన్నల్క సఖుల నైన బంధుజనుల నై న 

రాజ్యభుకాంయం కేసి రాజొలు సంపుదు రవనిం  దటిచు జీవి తాక్డు ఏ లగుచు, లర్ 

వ, మజియు బాణ భామ మాగధ ముహాశన కేళీ ధేనుక బక ప్రలంబ తృణాపర్హ ర్త 

ఇాణరార నుస్టి కారిష్ట ద్వివిద వూతనాదిసవాయసమేతుండై కంసుండు గదనం ' 
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బున మదంబు లడంచిన వదనంబులు వంచికొని సదనంబులు విడిచి యదవ లె 

యదువులు వదవులు వదలి నిషధకురుకోసలవిదేవావిదర్న కేకయపాంచాలసాల్వ 
చేశంబులు సొచ్చి మచ్చరంబులు విడిచి కొందు కంసునిం కొలిచి నిలిచి రంత, 

క, తొ'డిం దొడిం గంసుడు బేవక్కి కొడుకుల నార్యుర వధింవ గురు శేషాఖ్యం 
దొడ వగువారిరుచీ యాసత్కి కడుపున నేడవది మయైనగర్భం బయ్యెన్, _ 57 

వ, ఆయి పసరంబున విశ్శరూవుం డగుహారి దన్ను నమినయదువులకుం గంసుని 

వలన భయంబు గలుగు నని యెణీంగి ఊరాగఘాయాదేవి కి ట్లనియె, ర్రి 

నీ, గోపికాజనములు గోపాలకులు నున్న వసులమందకుం బొమ్మ భద్ర, నీవు 
వసు దేవుభార్యలు వరుసః గంనునిచేత నాకలం బడి యుండ నందు బొరక 

తలంగి రోహిణి యనుతరభాతీ నందగోకులమందు నున్నది గుణగ ణాఢ్య 
'దేవకికడువ్రున దీవీంచు కేషాఖ్య మెననా తేజ మా నమరం బుచ్చి 

ఆ, నేర్చు మెజనీ రోహిణీ దేవికడువునం బొనుపు దేవకికిని సుతుండ నగుదు 
నంశభాగయుతుడ నై యశోదకు నంద్కు పాలంతి కంత మోద బుక దీవు, 

క, నానావిధసంవదలకుం దానక మై సర్వ కామదాయిని వగునిక్షా 
మానవులు భక్షి గొలుతుర్కు కానికలును బలులు నిచ్చి కల్యాణమయీో 60 

వ మజీయు నిన్ను మానవులు దుర్ల భద్రకాళి విజయ వైక్లవి కుముద చండిక 
కృషప్హ మాథవి కన్యక మాయ నారాయణి యీశాన శారద యంవిక యను 
పదునాలుగునామంబులం గొనియాడుదు ర య్యైన్థానంబులయం దని యెజింగించి 
సర్వేశ్వరుం డగుహరి పొ మని యాన తిచ్చిన మహా వృసాదం బని యయోర్టగ 

ల శ ' 9 శ నిద్ర యియ్యకొని మ్రొక్కి చయ్యన నియ్యిల కయ్యుడ వానీ వచ్చి, 61 

తే, చేవశీ చేవికడుపులోం బేజరెల్లు దీ ప్పగ ర్భంబు "మెల్లన తిగిచి యోగ 
నిద్రరోహిణికడుపున నిలిపిచనియెం గడుపు దిగ నంచుటారులుగలణగయడల, 

వ, అంత, 68 

ఆ, బలము మిగులం గలుగ బలభద్ర. డన లోక్కరమణుండగుటంజేసీరాముండనం 
సతికి బుళ్లై గర్భసంకర్షణమున సం్కకర్ష ణుం డనంగ ఘనుడు సుతుడు, 64 

వ తదనంతరంబ, 65 
క, ఆనకదుందుభి మనమున శ్రీనాథుం డంశభాగశిష్టతం బొ రంగా 

భానురుచి నతడు వెలింగిన్క గానం బ ట్టయె్య భూతగణములకు నృపా, 66 
ఉ. ఆవసుబేవుం డంతం దనయం దఖిలాత్మక మాత్మ భూతముం 

'బావనంరేఖముకా భువనభ ద్రము నై వెలుంగొందుచున్నల 
శ్రీ విభు తేజ మచ్చుపడం 'జేర్చినం దాల్సీ నవీన కొంతితో 
దేవకి యొస్చెం బూర యగుదిక్సతి చంద్రునిం డాల్చుశై వడిన్, 67 

వ, అనిన విని తరువాతినృత్తాంతం బె ట్టయ్యె నని రా జడిగిన శుకుం డి ప్రీనియె, 65 
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క్క గురుతరముగం దనకడుపున, సరనీజగర్యాండభాండచయములు గలయా 
హారి దేవకికడుపున భూ, భర ణార్థము వృద్ధిం బొండె బాలార్కు. క్రియన్ , 69 

వః అంత, 70 

నీ, విమతులమోములు వెలవెలం బాజింగ విమలాస్య మోము 'విళ్వెలుకం బాణ 

మలయువై రులకీ ర్తి మాని నల్లన గాంగ నాతిచూచుకములు నల్ల నయ్యె 

దుస్తాలయంబుల ధూమరేఖలు వుట్ట లేముయారున రోమటేఖ మెజునె 

నరిమానసముల కాహోర వాంఛలు దప్ప వనజూతీ. కాహోరవాంఛ దవ్పె 

లే, శ్రమము సంథినల్లె రిపులకు శ్రమము గదుర 
ప్షత వాటిబ్లె ళత్రులు జడ్నుపడల 

. మన్ను రుచి యయేస్టం బగతురు మన్ను సారంగ 

వెలందియుదరంబులో వారి వృద్ధిం బొంద, 71 
వ, మజ్యును, 12 

సీ, సలిల మాయెలనాయగ జఠళ రార్శకునిం గానం జనినశై వడి ఘర్మ సలీల మొవ్పె 

నొగిం 'దేజమాయింతియుదరడింభకుం గొల గదినిన నృక్తియది "దేవాకాంతి మెజనెం 

బవను. డాకొమ్త గర స్టుని 'నేవింవ నొలనె నా మిక్కివీయూర్చు లమరెం 

గుంభిని యాలేమ కుక్రీగు నర్పింపం బొచ్చుభంగిని మంటిచొరవ దనరె 

ఆ, గగన మిందువదనకడుపులో బాలు నృేవలకు రూపు మెటునీ వచ్చినట్లు 

బయలువంటినడుము బహుుళమయ్యొను బంచ, భూతమయుడులోన(బొదలనసతికి, 

వ, తదనంతేరంబ, 74 

సీ అతివకాంచీగుణం బల్లన బిగియంగ వైరివధూగుణ వృజము వదలె 
' మెల్లన తన్వంగి మేయిదీవ మెజుం క్కు దుష్టాంగ నాతనుద్యుతు లడంగా 

నాతి కలన భూషణములు పల్చ్పలన గాం బరసతిభూపుణపం కు లెడ లెం 

గలకంథ కొయ్యాన గ ర్భృంబు దొడ్లు గాం బరివంథిదారగ ర్భృములు వగిలెం 

తే, బొలంతి కల్లన నీళ్లాడు ప్రొద్దు లెదు, నహితవల్లభ లై దువ లై తనర్చు 
ప్రాద్దులన్నియుం గ “౫ మషన(బోవందొడా ,నువిదకడువున నసురారి యుంటంశేసి, 

ఆ భ్ఞనఖలునిలోనికారదయునుబోలి, ఘటములోనిదీవక ళలికవోలె 

భాతయింట నాశకం బడి యుండ దేవకీ కాంత విళ్వగ ర్భగర్భ యగుచు, 77 

వ అంత న క్కాంతాతిలకంబునెమైైగంబు తెలివియును మేనిమెజటుంగును మెలంౌడి 

సొబగునుం జూచి వెజంగుపడి తటచు వెజచుదుం గంయసుండు దనలో ని ట్రనియె, 

క్క కన్నులకుం జూడ బరువై, యున్నది యెలనాం/గగర్చ ముల్టము గలగలా 

మున్నెన్నండు ని ట్లుండదు వెన్నుండు సారం బోలు గర్భవివరములోనన్, 79 

ఉ, ఏమి దలంచువాండ నిశ నెయ్య్టీది కారస్ట్రము నాంటినాంటేకిం 
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గామినిమాలు పెం వెస గర్శిణిం జెళ్లాలి నాండువేద నే 

నే మని చంపువాండం దగ నే లని చంపితి నేని శ్రీయు ను 

ద్రామయశళంబు నాయువును ధర్మమునుం వెడిపోవకుండు నే. 80 

క, వావి యెటుంగన్నిక్రూరుని, జీవన న్మతుం డనుచు నింద నేయుదు రతండుం 
బోవును నరకమునకు దు శ్భావముతో బ్ర బదుకు టొక్కబ్రదుకే తలంవన్, 81 

వ. అని సశ్చయించి తాగ పణం విడిచి థై. రష్టింబు నొంది గాంఫీరర్ణింబు వాటించి 

సౌర కంబు ప్ర కటించికొనుచు. దిగ్గనం జెలియలిం జంపునగ్ధలిశ యొ గ్లని యుగ్గ 

డించి మాని మానియుంబో లె నూరకుండియు, 82 

ఆ, పాపశఠానీ దోొడ్లసగ వుషై నశ నెట్టు విందుముఖైకి? జ్ర యెపుడు వుట్టుం 

బుట్టునపుడె పట్టే వురిటింటిలో డెగం, జాతు ననుచు నెదురు నూచుచుండె, ఏకి 

వ, మజీయు వై రానుబంధంబున నన్యానుసం థానంబు మజుచి యతండు, 84 

క, తిరుగుచుం గుడుచుచుం చద్రాగుచ్చు నరుగుచు6 గనార్చుండి "లేచు చనవరతంబుకొ 

హరిం దలంచి తలంచి జగమాహారిముయ మని మాచెం గంసుం జాబునియలుకన్ , 

వ, వెండియు, 86 

సీ, శ వణరం ధృ ముల నేశబ్దంబు వినంబడు నడి హారికవ మని యాలకించు 

నశీమార్లమున నెయ్యది సూడంబడు నది వారిమూ' ర్చి గానోపు నంచుం జూచు 
దిరుగుచో చేవాంబు తృణ మైన సోశిన హరికరాఘూతమో యనుచు నులుకు 
గంధంబు లేమైన ఫ్రూణంబు సోశిన వారిమాలికాగంధ మనుచు నదరుం 

ఆ బలుకు లెవ్వియైనం సలుకుచో వారివేర్కు వలుకంబడియె ననుచు శ్రమసి పలుకుం 

దలంవు లెట్టి వైనం దలంచి యాతలంపులుు హరితలంపు లనుచు నలుగందలంచు, 

వ, ఆయ్యవస సరంబున ననుచరసమేతు లైనదేవతలును నారదాదిమునులునుం గాడి 

నడవ నలునయును ముక్కంంటియు నక్క_డకు వచ్చి దేవకీ దేవిగర్భంబున నర్భకుం 
డై యున్న పురుష్మోత్త్సము ని ట్లని స్తుతియించిరి, 88 

ధి బ్రవ్మోదిచేవతలు చేవకీగర్భస్థుం డగు శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట ఆిజు- 

సీ, సతర్థివృ వతుని నిత్భసం ప్రా వ్రీసాధనుం గాల త్ర త యమునందుః గలుగువాని 
ఛూత్బు శై "లె దును బుష్టుచో టగువాని నై దుభూతంబులం దమరువాని 
నె నై దుభూతంబులు నడంగినపిమ్మటం బరంగువానిని సత్య భావణంబు 

సనుదర్శనంబును జరచెడువానేని నిన్నాశ్ర, యింతుము నీయధిన 

తే, మాయచేత నెబుకమాలిన వారలు, చెక్కు_గతుల నిన్ను. బేరుకొందు 

__ రెటుల నేర్చువిబుధు లేకచి_త్తంబును నిఖలమూర్తు లెల్ల నీవ యం డు రి! 

వ, అదియునుం గాక్త, . . 9 

సీ (వశృతియొక్కటిపాదుపలములుసుఖదుగఖములు  రెండుగుణములు మూండు బేళ్ల 
తగురసంబులు నాల్లు ధర్షార్థముఖరంబు 'లెజ్లగెడినిధము టై దింద్రియంబు 
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లాటు స్ఫభావంబు లాశోకమోహోదు లూర్షులు థాతువు లొక్క_ యేడు 

వై పార "లెనిమిది పంగలు భూతంబు లై అదు బుద్ధియు మనోహంకృతులును 

తే, రంధ్రములు నొవ్వివయాం గోటర; నుం వ్వాణ్కవ త్ర త్త దళకంబు జీవేశవతీయుగముధ 

నలుసు సంసారవృక్షంబుగలుగం (జేయ గా వడంగింప రాజ వొక్కరుండ వీవ, 

క, నీచెసం దమచి తము విడి యేచెసలకుం బోక కడతు రెబుక గలుగువా 

రా దూడయడుగు క్రి య నీ పొదం బనునానకతన భవసాగరమున్ , 92 

ఆ, మంచివారి కెల్ల మంగళ ప్రద లయ్యూూ, గల్బ్లరులకు మేలు గానియట్టి 

తనువు లెన్ని మైనం దాల్చి లోకములకు, నేను మెల్ల ప్రాద్దుం జేయు దీవు, 93 

క, ఎటిగ్నినవారల మనుచును, గొజవమూలినయొుటుక "లెజటీంగి కొందటలు నీవే 

"రెజీగియుం దలంవంగ నొల్లరు వజతు రధోగతులజాడం బద్మదళామో, 94 

క, నీవా ౨ నీచెసం దము భావంబులు నిలిపి ఘనులు భయవిరహితు లై 

'యేవిషఘ్నుంబులం చెందక, నీవజ లెడిమేటిచోట నెగడుదు రీశా, 95 

క, నిను నాలుగా లోక మంబుల్క జనకులు చేనింప నఖిలజగముల స స్పత్తం 

బును శుద్ధంబును జే శ్రైయంబును సనుగా,త్రి “తంబు నీవు వొందుదును వారీ, 96 

నీ, నలినాత స స త్వ్వగుణంబు నీగాత్రంబు గా జిని విజ్ఞానకలిత మగుచు 
నజ్ఞాన భేదకం బగు కెట్లు గుణములయందును వెలుగ నీ వనుమతింపం 

బడుదువు స స_త్తగరాపవ వంబు నేనింవంగ సావోత్క_రింతువు సాఖీ వగుచు 

. వాజ్మనసముల కవ్వలి దై దై.నమార్లంబు గ లుగునీ'సణజన్న కర్మ రహిత 

తే, మైనరూపును జేరు నత్యనఘబుద్దు 
"లెజటుంగుదురు నిన్నుం గాల నూహిొంచుకొనుచు 

వినుచుం దలంచుచుం బొగడుచు వెలయువాండు 

భవము నొందయడు నీపాదభ కుం డగును, . 97 

క, ధరణీభారము వానెన్కు బురుఫో త్తవము యీళ సీదుపుట్టువున భవ 

చ్చరణాంబుజముల ప్రావున, ధరణియు నాకసముం గాంచెదము నీకరుణన్, 98 

ఉ, పుట్టువు లేనినీ కభవ పుట్టుట క్రీడయ కాక పుట్టుకే 
యె ట్టనుడుకా భవాదిదళ "లెల్ల ను జీవులయం దవిద్య్భ దాం 

జుట్టుచు నుండుం గాని నిను జుట్టినదిం బలెం బొంత నుండియుం 

జుట్టంగ 'లేమిం దత్కి9యలం బొక్కనియెక్క_టి వాదు వీళ్వరా, 99 

ము, గురుపారీనము వై జల్బగ్గ్షవామ వై కోలంబ వై శ్రీ శ్రీనృకే 

సరి వై ితుడ వై పోయాననుండ నై క్షూచేవళొభర్త ర్త వై 

ధరణీ రాథుండ వై “దయాగుణగణో దారుండ వై లోకముల్ 

పరిరటీంచిన నీక య్రైక్కెద మీలాభారంబు వారింపవే, 100 

క, ముచ్చిరి యున్నది 'లోకను, నిచ్చలుః గంసాదిఖలులు నిర్మయు "లేచ 
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వ 

మచ్చిగం గావలో వబయున్సు, విచ్చేయుము తల్లి కడుపు ఐడని ముకుందా. ! 0] 

అని మజీయు దేవకీచేనిం గనుంగోని, 102 

మర్తకోకిలము, తల్లి నీయుదరంబులోనం బ్ర థానపూరుషుం డున్న వాం 

తే, 

ర్య 

జెల్ల పుశ్రైడిం గంసుచే భయ మింత లేదు నిజంబు చూ 

శెల్ల వారికి భదృ మయ్యెడు నింక నీకడు వెప్పుడుం 

జల్ల గా వలె యావవావఖి సంతసంబునం బొందంగన్, 108 

అని యివ్విధంబున హరిం బొగడి బేవశీదేవిని దీవించి దేవత లీశానబ్ర హ్లాల 
ము న్నిడుకొని చని రంత, 104 

కర్రి శీ కృష్తావ తారఘు ట్ర ము 9ఖూ- 

వంకజముఖి నీ శ్లైడనుు సంకటపడ ఖలులమాననంబుల నెల్ల౯ 
సంకటము దోంచె మెల్లన, సంకటములు లేమి దోంచె సత్పురుషులకున్, 105 

స్వచ్చ్భంబు లై లె పొంగె జలరాసు లేడును గలఘోవణముల మేసుంబు లుజీమె 

శ వాతారకలతోడ గగనంబు రాజిళ్లై ఖ్లై దిక్కులు మిక్కిలి తెలివి దాల్చెః 
గహ్వునిచల్ల నిగాలి మెల్లన వీచె హేమా "నలంబు చె న్నొంది వెలి 

గొలీయలు కమలాళికులములై సిరి నొచప్పెం బ బ్రవిమలత్ోయలై లే పొతె నదులు 

వరపురాచుఘాషయై వసుధయొ'బ్పె, విహగరవప్రుప్పపలముల వెలనె వనము 

లలరుసోనలు గురిని రయ్యుమవరులు దేవ జేవుని బేవశీదేవి గనం, 106 

పొాడిరి గంధరో్యో త్రము లాడిరి రంభాదికాంత లానందమునం 

గూడిరి సిద్ధులు భయముల, వీడిరి చారణులు మొరనె వేల్పుల భేరుల్, 107 

ఆయ్యవసరంబున, 108 

సుతు గనె దేవకి నడుర్కే యతిశుభగతిః దారలును గృ హంబులు నుండక 
దితిసుతనిరాక రిష్ణుక-, ని శ్రీతీవదనాలంకరిష్షు జిష్టంక్ విష్ణున్ ॥ 109. 

వెన్నుని నతివ ప్రసన్నునిగ గ గృన్నన గని 'ముబూగుబోడి గడు నొప్పా రెం 

బున్నమనాందన కళానిధి , గన్నమాహీంద్రా దాత చెలువు గలిగి నరేంద్రా. 110 

అప్పుడు, Hi 

జలధరచేవు నాజానుచతుర్భావాం సరనీరువోమయు విశాలవయు 
జారుగదాశంఖచకృపద్మ విలాసుం గంఠళౌ స్తుభమణ కాంతిభాసుం 

గమనీయకటిసూ త్రేకంకణకేయూరు (శ్రి రీ వత: లాం -ఛనాంచితవిహోరు 

నురుకుండల ప ప్రభ ముతకంతలలలాటు కై వై మూర్యమణిగణవరకిరీటు 

బాలు బూ'శ్లేందురుచిజాలు భ_క్షలోకృపాలు సుగుణాలవాలుం గృ పావిళాలుం 

జూచి తిలకించి పులకించి చోడ నుంది, యుబ్బి చలెరేంగి వసుదేవుఃడుత్సహించె, 

స్నానము సె చేయగ రామిన్కి నాన నందరసాదబిమగ్ను 6 లై. విప్రులకుక౯- 

“ీనువులం బదివేలన్కు మానసమున దారవోనె మట్ యిచ్చుటకున్, 1118 
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వ మటీయు వసుబేన్రండు, 114 

క, ఈపురిటియింటి కుది, ద్దీపంబునుబో లెం జాల దీవించె నిజం 

బీపావడు నలుమొగముల, యాపాపనిం గనినమేటి యగు నని భ క్లిన్, 115 
ఆ, వాంగి మ్రొక్క్ లేచి సరగున నొసలివై 6 "గేలుందమి నోంం6 గీలుకొోొలిపి 

పాపం డనక వెజిక పావని మొసలింటి, పోక లెల్లం దలంచి వాగడందొడంగె, 

క, వీ నిన్ను నఖిలదర్శన్సు జ్ఞానానందస్థురూపు సంతతు నవరా 
ధ్నుని మాయాదూారుని నూనునిం గాం గంటి నిట్టిచోద్యము లదే, 117 

క, అచ్చుగ నీమాయను మును చెచ్చెరం ద్రిగుణాత్మృకముగం జేనిన జగముం 
జొచ్చిన క్రియః జొరకుందువు, వొచ్చుటయును లేదు లేదు చొరకుండుటయున్ , 

సీ, అదియు నె ట్లన మహదాదులం బోలెడి దే వేటువేజ మై యన్ని విధము 
లగుసూక్షభూతంబు లమర పోడశవి కారములతోం గూడి విరా ట్రనంగం 
బరమాత్తునకు నీకు: బలు వైన మేను సంపాదించి యందులో. బడియుం బడక 

"యుండు స సృష్టికి మున్న యున్న కారణమున వానికి లోనిభవంబు గలుగ 

ఆ, దట్లు బుద్ది నెఖుంగ ననువై నలాగున్క గలుగునిం ద్రి యములకడల నుండి 

వాని పట్టు "లేక వరుస జగంబులం గలనీ యుండి మైనం గలయ వపుడు, 119 

క్ష సర్వము “నీలోనిది గా సర్యాత్తుండ వాత్త వస్తుసంపన్ను (డ వై 

సర్యమయుండ వగునీకును, సర్వేశ గర లేవు లోను సంధులు వెలియున్ . 120 

ఆ, ఆత్మ వలన గలిగి యమరు చేపోదుల, నాత తకంకు వేటు లవి యటంచు 

దలోచువాండు మూఢతముండు గావున నళ విశ్వ మెల్ల నీవ వేటు నేదు, 121 

వ, అదియునుం గాక, * 199 

నీ గుణము వికారంబుం గోరికయును ేనినీవలన జంబు నెటి జనించుం 

బబ్బు లే దగు నంచు: బలుకుట దప్పుగా దిశుండ టై బ్రహ మావ యైన 

నినుం గొల్పుగుణములు నీయానతులు నేయ భటులకౌర ి ంబులు పతికి వచ్చు 

పగిది నీగుణములబాగులు నీ వని తోయును నీమాయతోడం గూడి 

నీవు రక్రధవళనీలవర్ష ౦బుల్క జగము నేయం గావ సమయం జూడ 
దనరు దట్లు నేండు డై త్యుల దండింపం బృథివిం గావ నవతరించి తీళ, 128 

వా మింటుక్ మ్రోనీనమ్రోంత డాలిమిని లో మేం ద్రింవ కుకా నీవు నా 

యింటం బుళ్లుద వంచుః గ ౦సుండు దోొడికా పిషసీంచె వీ యన్న లం 

గంటం గారుకుం దేడు నీయుదయ మూ కారాజనుల్ నెప్పం గా 

బంటింపం డెదురేగుదెంచు వడి నీవై నేడు సన్నద్ధుం డై, 124 

ఆ ఛ 

అథి దేవకీదేవి స్వామిని నుతించుటప థితూ- 

వ, అనుచుండ దేవకీదేని మహాప్టురుషలత్సణుండును విచతణుండును సుకుమా 

రుండును నైనకుమూరునిం గని కంసునివలని వెజుప్టున శుచినిత యె యి ట్రనియె యం క గ్గ 
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సీ, అట్టిట్లి దనరాని దై మొద శై నిండుకొన్న దై వెలుంసచు గుణము లేని 
క 'యొుక్క_చందంబు చై జ కల దై. నిర్విశేష మై క్రియ లేక చెప్ప కాని 
దేవాప మని శ్రుతు లెపుకు నొడివెడీ నారూప షోనచు నథ్యాత్మ దీప 

మె బ్రహ్మ చండ వయర్ధంబుకుంి జగంబులు నశింవలం జెద్దభూతగణము 

ఆ, సూత్షభూతమందుం పొరల నాభూతంబు 

ప్రకృతిలోనం జొరంగ బ్రకృతి వోయి 

న్వ్ కమందుం జొరంగ వరక క మడంగను 

శేవసంజ్ఞ నీ నెలువ ముగుదం, ' 126 

జ, విశ్వము * Doe దృిప్పుదు నవిదాకుం జుట్టమ వె ననీకుం దా 

శాశ్వత మైనకాల మిది సర్వము జేడబ మందా రట్టివి 

"ఖ్యేశ్యర 'మేలుకువ్ప నిను నెవడు గోరి భజించు వాడ పో 

శాశ్ళతల శ్మీమృతుర్ణజయ సౌఖ్య యు తుం దభ యుండు మాధవా, 127 

మ _త్తకోకిలము. ఒంటినిల్బి పురాణ యోగులు యోగమార్టనిరూఢు చై. లె 

గంటి మందురు కాని నిక్క_మ కాన రీభవచదాకృతిం 

గంటి భద, ముం గంటి మాంసపుంగన్నులం గనం బేల దీ 
న, 

తొంటిరూపుం దొలంగం చెట్టుము తోయజేతుణ మై క్కెదన్. 128 

ఆ, విలయకాలమందు విళశ్యంబు నీచ పెద్ద కడుపులోన దాంచుకడిమి మేటి 
నటుండ వీవు నేడు నాగర కృజుండ. వాట్క పరమస్రరుష వేడబంబు గాదె, 129 

తరలను, నలినలోచస నీవు నిక్కము నాకు బుక్చైద వంచు నీ 
ఖలీండు గంసుండు చెద్ద కాలము కారయింట నడంచె దు 

ర్మ లినచిత్తుని నాజ్ఞ చేయుము మమ్ము: గావుము శీతులకా 
నలుసు "లేక పలుచె నోంచిననోమం లెల్లను నీవ యె, ° 1830 

న చేవకీ చేవులపూర్వజన్న ముల వృత్తాంతము ఏతా 

వ, అని యిట్లు దేవకీదేవి విన్నవించిన నీశ్యురుం డి ట్లనియె నవ్యా నీవు దొల్లి 

సాయం భువమన్యంత రంబునం బృశ్ని యనుపరమపతి వ వృతవు నసుటేవుండును 

సుతప్పుం డనుప్ర జాపలి మి రిరువ్రురును సృష్టి కాలంబున బ్రివ్ష హాపంపునం బెంపున 

నిం ద్రియంబుల్ జయించి తెంపున వానగాలీయెండమంచులకు సైరించి "యేక 

లవ లయి యాకలములు డిని యేకలంకంబును లేక చేండ్రంబుగం బండ్రైం 

డు వేలదివ స్టివర్టంబులు దపంబులు చేసిననెపంబున మోరూపంబులు మెజయ 

నోజ నాజపంబులు నేనీ డాసీ "పేర్చి యర్చింవ మికు నాకుం గ లరూపు్రం జూపి 

యేను డిరంబు లగువరంబులు వేండుం డనిన వూరు నామాయం బాయనిమో 

పహాంబున బిడ్డలు లేనిదొడ్డయడ్డంబుంన దుర్గమం బగునపవర్దంబు గోరక నాయీ 

డుకొడుకు సడిగిన మెచ్చి యట్లు వరం విచ్చి మా శేను బృత్నిగర్భుం డన నర్భ 
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కుండ నయితి మజియును, 181 

అదితియుం గశ్యపుండును నన్క విదితుల రగుమోకుం గుటుచవేషంబున చే 
నుదయించితి వామనుం డనం ద్రిద శేంద్రానుజుండ నై. ద్వితీయభవమునన్, 132 
ఇవ్వుడు మూండవబామునం దప్పక మిోాక్రిరువురకును దనయుండ నై తిం 

'జెప్పీతి: బూర్యుదు. మాయం, దెప్పటికిని లేదు జన్మ మిటవై నాకున్, 188 

నందనుం డనియుం బరమ్యానందం బగు బ్రహ్య మనియు నను: దలంచుచు నా 

వెందెరుశవ్రు నొంచెదరు నా యందలి చేమనున భవము నందరు మిరల్, 1రిక 

అని యిట్లు పలికి యీళ్యరుం డారూపంబు విడిచి, 185 

తెప్ప లిడక తలిదండ్రులు దప్పక తనుం జూడ మాయం దనరి లలితుః డై 
యప్పు డటు గన్నపాసని, యొప్పున వేడుకలు నేనె నొకకొన్ని నృపా, 186 

అంత వసుజేవుండు దనకుం జేయవలనినపను లీశ్ళరుం డై నవారివలన చెణింగిన 
వాడు గావున, 187 

ఆఫురిటియిల్లు వెలువడి పావనిః దరలించుకొనుచుం బటి చెద ననుచుకా 

రూపింవ నందుభార్యకుం బాప యగుచు యోగమాయ ప్రభవించె నృపా, 188 

వ, అయ్యవసరంబున, 189 

క బెడ్డనిం గరముల ఆజొమ్మున, నడ్డంబుగం బట్టి పదము లల్లన యిడుచుకా 

జడ్డన గావలివారల్క, యొడ్డు గడచి పురిటిసాల యొయ్యన వెడ లెన్ 140 

వ, ఆంత నట, i41 

క, నందునిసతికి యశోదకుం బొందుగ హరియోగమాయ పుట్టిన మాయా _ 
స్పందమున నొక్క్యయెజుంగ మి కృందుకొనియే నూరిజబారిం గావపీవారిన్, 142 

అప్పుడు సప్పుడు గా కుండం దప్పుటడుగు లిడుచు . నినుపగొలుసుల మెలుసుల 

వీడినం చాలంబులు మహాూోత్తాలుం డయిన బిడ్లనికీ నడ్డంబు గాక శీలూడి వీడి 

పడ నరళంబులు విరళంబు లయిన సగళంబు లగయమొగసాలలం గడచి పావ 

చేడు వాకిండ్లు మరల మూయుచుం బడగ లెడ గలుగ విప్పి కప్పి యేచి కాచి 
కొని వెంట నంటి రాంగం దూంగి నడచునెడ, 143 

ఆశరికిం చెరు వానరం బ్య, కాశ ద్ధతతుంగభంగకలితధ రాకా 

కాశ యగుయనుంన మును స్వీ లేళునకుం బయోధి త్రోవ యిచ్చినభంగిన్, 144 

ఇట్లు యమున దాటి దూంటి చని నందునిమందం జేరి యం దమందనిద్రం 
బొంది యొడ లెజుంగనిగొల్ల లం చెలువ నొల్లక నిత్యపృసాద యగుయశొద 
ఛయ్య నొయ్యన చిన్నినల్ల నయ్య నునిచి చయ్యన నయ్యవ్వకూంతు. నెత్తుకొని 
మరల నింటికిం బంటింపక వచ్చి యచ్చిలుతపావను దేవకి వృక్కం జక్క నిడి, 

పదముల సంకెల లిడుకొని మదిం దలంకుచు కూరసుతుండు మందుండుంబో లె౯ా 

ఛెదరు గలరీతి చేవాము, గదలించుచు నొదింగి యుండె గలువతనమునన్, 146 
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క, వనజామవిం దెచ్చుటయును, దనసుతం గొనిపోనుట యును దా నెటుగకమూం 
గిననిద్తం బొక్కి. యుండెను వనజాతీ యశోద రేయి వసుధాధీకా 147 

సీ, అంత చాలిక యొవు రని యేడ్చుచిటుచప్పు డాలించి వే కన నాశయింటి 
కావలివారు మేల్క_ని చూచి తలుప్రులతాళముల్ తొంటివిధమున నుండ? 

'దెలిని చక్క_న వ వచ్చి దేవకి నీ శా డె రమని యాభోజ రాజుతోడం' 

జెప్పిన నాతడు సీడిముడిపాటుతోం దల్పంబువై వి లేచిత _తృజిమున 

తే, వెండ్రుకలు వీడ బై చీక ప్రై బి యాడం 

దాల్మి కీ లూడ రోషాన్ని దర్భోమాడ 
భూరీవై రంబుతో. ౫వాడం బురిటియింటి 

జూడం జను చెంచి యాపాపం జంవం గడియ, 148 

వ, అంత డేవకీచేవి యడ్లంబు వచ్చి యిట్లనియె, 149 

ఉ, అన్న శమింపువున్న తగ దబ్దుండు గాం డిది మేనగోడ లౌ 

మన్నన నేయుమన్న విను మానినిం జంపుట రాచపాడిగా 
దన్న సుకీ రి ర్ధి వై మనం గదన్న మహాత్తులు వోవుత్రొ, తోనం బో 

వన్న ఛవత్పహాోదరిం గదన్న నిను౯ కేకణంబు పనదక్. 150 

క, కట్టా యాక్టురుగొడుకుల్య బట్టి వధించితివి యాండుయిడు చిది గోడల్ 

నెట్టన చంపంగ వలెనే, కట్టిండివి గదన్న యన్న కరుణింపం గదే, 151 

క, వుతుడు నబ, తుకున నకును, శత్రుం డని వింటి గాన సమయింపం దగుం 

బుత్ర్యలకు న నోట నైలిని, బుతీ ర్రదానంబు నేసి పుణస్యముం గనవే, 152 

అని 5 పయ్యెద జక్క సవరిం చుకొనుచుం బలవరించుచు భ్రాంతిపడి కరూంతుక 
గ్రక్కున నక్కునం జక్క హా _త్రించుకొని సెక్కు చెక్కు_న మోవి చయ్యన ను 

“స్తరయాంచలంబున సంచలతం నక్వి చప్పుడు గాం గుయ్యిడ నయ్యడం గ్రృయ్యం 

బడి వాయు బోండిమి నెడం దోంబుట్టువుం దిట్టి చిట్టివట్టి నావు రని వాపోవంగావ 

రంబున నడుగు లొడిసి తిగిచి వడిం బెడిసీపడం బుడమిపయిం బడవై చిన నబ్బా 
లయు చేలం బడక యవలీల నెగసీ నప్యదివ్థమాలి కాగంభబంధురమణిహో రాం 

బరాద ఫ్టలంకారమనో పారణ యు గడా శంఖచక్ర క్ర పద్ద శరణాపానీకూ లథారిణి 

యు నై యొనిమిదికరంబులం గరం బొప్పుచు సిద్దహరణకిన్న రగ రుడగంధ రాగ్రది 

వె మానికనికాయంబు గానిక లిచ్చి పొగడ నెగడుచు నచ్చరలయాటపాట 

లకు మెచ్చుచు మింట నుండి కంటంబడి కంటువడం గంసున కి ట్లనియె, 158 

ఉ, తెంపరి వై పాపం బొరిని 'దేవకిబిడ్డలం జిన్ని కుణ్ణలం 

జంపితి వంత నైన నుపశాంతి వహింపక తాలమోా౭6ద నొ 

ప్పింపంగ నిస్సిరో యిదియు వీరమె నాసరనకొ జనించి నిక 

జంవెడివీరుం డొక్క దెస సత్క్బృతి నొంచెడువాండు దుర్శ త్రీ 154 

వ, అని పలికి, : 155 



దశమస్కంధము, పూర్వభాగము 178 

క, మవానీయగుణాస్పద యె, మహిలో నాదేవి జనము మన్నింపంగా 
బహాునామనివాసంబుల, బవహునామములం జరించె భద్రాత్మి కయె, 156 

వ, ఆంత నాబోటి వలికినకలికిపలుకులు ములుకులె చెవుల జిలికిన నులికిపడి 

జళుకు గడిరినమనంబున సఘునంబుగ వెజుగంది కంది కుంబెడుచేవకీవసు చేవుల 
రావించి యాదరంబున సంభావించి చేరి వారితో ని బ్లనియె, ' 157 

ఉ. పాపుడ బాలఘాతుకుండ బంధువిర కుండ దుస్టచిత్తుండం 

గోవనుండం జరన్న లేడ గూరు'డ బ్రాహణహంతభంగి మ్ా 

పాపల జంవీతిం బయలిపల్ము.ల నమ్లితి సాధులార నా 

పొవము లుగ్తడింపక కృపావరు లై కనరే శమింపరేః 158 

ఆ, ఒక్కెడం 'బ్రుణు లందటు నిజోచితకర్మ ము లోలిం ది ది వంగా 

నొక్కొక మేనితోం బొడమి యొక్కొకత్ర్ కోతోవను రాకవోకలం 
జిక్కులం బొందు చుండుదురు చెలి ని సరసృతితోడం బాయ "లే 

అట్టే 

నెక్క_డివాంత మిశిళువు లెక్క_డి వాన్యులు దూట నేటికిన్, 159 

క, పగతురం జెజచితి ననియును జగతురచేం జెడితి ననియు బాలుడు దలంచుం 

బగ చెలుములు బే వాత్త కుం, బగచెలుములకీలు కర్తబంభము సుండీ, 160 

వ, అని పలికి కన్నీరు నించి వగచి వెజచుచు బేవకీవసు దేవ్రలపాదంబులం బట్టుకొని 
సంకెలలు విప్పించి మిక్కిలి యక్క_ట గ లవాక్యంబుల నె నైక ర్థింబులు 'నెజవీన 

వారును బరితప్పుం డై జ నకంసునిం జూచి రోవంబును బాసి రంత నావసుచేన్సండు 

బావకి ట్రనియె, 161 

. వా, బావా నీవచనంబు నిక్కము సుమో ,ప్యాణుల్ గతజ్ఞాను లై 
లో 

నీవే నంచును లోభమోహముదఖీనిర్మి తే శామోదనో 

కావేశంబుల నొండొరుం బొడుతు శేకాకావలా సర్వరూ 

పావిష్టుం డగునీశ్వురుం చెలియ లే రన|ోన్యవిభాంతు'లై. . 162 

వ, అని యిట్లు ప్రసన్ను లైనదేవకివసుదేవ్రలయనుజ్ఞ వడసి కంసుం డింటికిం జని. 
యాెరేయి గడపి మబునాండు ప్రొద్దున గ, గ ద్దనం కనకం బరతం త్తు తు లగుమంత్రు 

లరావించి యూగని ద్ర వలనం చా విననన్యత్వాంతం బంతయు వ్యతనంబుననెతో 

గించిన నపుడు వార లతని కిట్లనిరి, 168 

ర్క క్రట్టయింనం దడయ నేటికి, బట్టణముల మందలందుం బృల్లెల నెల్లం 

బుళ్లుడి వెరిగాడి శిశువుల బట్టి వధిం'చెదము మన్గు బంపు మధీశా, 164 

మ, భ నదీ యాజ జ (లభావాంచాపవిలస ద్చాణావ భ్ నై 

దివిజాధీళ్వర్ లే యం జనిరొ యేచేళశంబులకొ 'జాలరో 

థివునిం జొచ్చిరొో హాం జెందిరొ హరిక సేవించిరో చూనివృ 

త్తి వనాంతంబుల నిల్ఫిరో మసకు శోధింపం దగుకొ వల్ల ల్ల భాం 165 
“547 



174 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

క, నొచ్చిరి శా తవు లనుచునుు విచ్చలవిడి దిరుగు వలదు వివిథాకృతులకా 

= మ్రుచ్చిలి వతరు వారలు, సచ్చినయందాక మజువం జన దధిపునకున్, 166 

క్క ఒ త్రికొనుచు రానీ జన్మ చె త్తినరోగముల రిప్రల నిం ద్రియముల ను 
త్పత్తి త్రిసముయములం జెటుపక, మెత్తన గారాటు రాదు మాడ జయింపన్, 167 

ము , అమరశ్రేణికి నెల్లం జక ముఖరుం 'డాచ్కక్రి యే ధర్మవం 
దమరుః౯ నోవులు భూమే దేవులు దతిమామ్నూాయకారుణ్యస 

త్యములుక యాగతపోదమంబులును శ్ర చాశాంతులుకా "విష్ణచే 

హాము లిన్నింటిని సంహరించిన నతం డంతంబునుం బొంబెడిన్. 168 

మ్మ "కావున, 169 

ఉ, చంప్రదుమే నిలింప్రలను జంకెల అంకెల దావసావలిం 

బంప్రజుమే కృ ఆాంతకునిపాలికి: గ్రేవులతో డ గోవులం 

ద్రుంపుదుమే ధరావమురులం దోలుదుమే నిగభుంబులకొ విదా 

' రింప్రుదుమే వసుంధర హరింపుదుమే జననాథ వంపువమూ, 170 

వ, అని పలుకుమంశ్రులమం శ్ర యబుల నివుం త్రి తుం డై బ్రావాణనిరోధంబు నిషి 

ద్ధం బని తలంపక కాలపాశబధుండై విప్రాదిసాధుమానవులం జంప దానవులం 

బంపీ యంతిపురంబునకు జనియె ననంతరంబ యారక్కసులు వెక్క_సంబు లగు 

మొక్క_లంబుల  సజ్ఞనులవజ్జలం బడి తక్టనగకనభర్ణనాది దౌక్టనష్టంబులం జేసి 

నిర్ణించి పాపంబు లార్ట్రించిరి. 171 

ఆ, వెదకి వెదకి ఛై త్భవీరులు సాధుల, నడయ వారిబలము లడంగి పోయె 
యశము సిరియు ధర్మ మూయువు భ దృంబు, నార్యహింసనేయ నడంగుం గాదె, 

వ, అంత మందలో నందుండు నందనుండు వుట్టుట యొజ్ంగి మహానందంబున నెటు 

వాదు లగు వేదవిదులం బిలిపింది జలకంబు లాడి శుచి మై శృంగారించుకొని 

స స్త్రివ్రుణకా ర్థిహ వా చనంబులు సదివించి' జాతకర్మ ంబులు శేయించి పితృ దేవతల 

'నర్చించి ్రేఫులతో డం గూడ గా శేసినపాండి మొదవుల రెండులతులను గనక 

కలశ మణివస నవిశాలంబు లైన తిలవై లంబు -లేజింటిని భూ దేవతల కిచ్చిన, 178 

 ఈయాభీరకుమారుడు, శ్రీయతుం | జై వీరనైరిజేతయు నై. దీ 
రాయుప్మంతుం డగు నని పాయక దీవించి రసు డు శఛూహాణజనముల్ , 174 

క్ర మీందుభులు -మొరనె గాయక, సందోవాము వాడె “చూసేసముదాయముతో 

a 

వందిజనులు గ్నీర్తించిర్తి కృందుగ వీకెంచె ఛద్రకాహళరవముల్, 175 

క, వల్ల వతోరణసురుచిర, వల్లీ ప్లీ ధ్గజ రాజభూప వాసనములతో 

సల్లలితము లై యొవ్వ్పెను, పల్లవవల్ల భులయిండ్ల వాకిం డ్లెల్లన్. 176 

క్క, పసుపులు నూనెలు నలందిన్క బస దనరి సువర్ష బర్హి బర్హ్హవ్ర, భతోం 

.బసీమి గలిగి వెలుం గొందుభుం బసు లన్నియు మందలందూ( బ్రసరించె నృపా 



దళమస్కం౦థము, పూర్వభాగము 175 

క, శే ళ్లుతికి మసలె లేగోలు, మల్ల డిగొని అంకె లిడియె మదవృషభంబుల్ 
YY cn 

వెల్లుగ -మొదవులపాదుంగల, జప్ఫించెం బాలు బాలుసంభవవేళన్, 170 

క, ఆగం జదివెడి పొగడెడి వారికి విదర్ధాలను బ్ర దుకువారికి "చేమిం 

శేరినవారికి నెల్టనుు గోరక మును నందుం డిచ్చె గోధనచయముల్, 170: 

వ, 'ఆసమయంబున, 180 

క, కంచుకములుం దలచుట్లును, గాంచనభూహోంబరములుం గడు మెజయంగ నే 

శతెంచిరి గోవకు లందటు, మంచిపదార్థములు గొనుచు మాథవుం జూడన్,. 181 

క, వశకెంచి చూచి చెలంగుచు, నేతులం చెరుగలను బాల నీళ్లను వెన్నం 
బ్రీతి వసంతము లాడిర్కి యేతరు లై సరసభావ లెసగ౯ గొల్లల్, 182 

వ, తదనంతరంబ, 188. 

/"ఆ: వమినోముఫలమొ యింత ప్రాద్ధొకబా_ర్డ, వింటి మబలలార వీను లలర 
నునయశోగ చిన్నమగవానీగ గణి నట, చూచి వత్త మము సుదతులారం. ]8కీ 

వ, అని యొండొరుల లేపీకొని గోపిక లోవికలు శేనిచి 'త్రంబుల నె_గ్తినత_త్తబింబు, 

లొత్తుకొన నుదారంబు లగుశ్ళంగారంబులతో నిండ్లు "వెలువడి, 185 

క, జడగతులును బలుపిజుందులుం బిడికెకునడుములును వలుందవిగిచను/గవలు౯ 

చెడదనయనములు సిరి దడం బడుమోములు భ్రమరచికురభరములు నమరన్ * 

ఉ. వేడుకతోడం గాన్తుడులు వీడం గుచోవరిపోరచేఖ ల 

ల్లాడం పోల పకల హాటకపత్త త్త రుచుల్ వినోదనం 

'బాడం బటాంచలంబు లనీయాడతేం శేరి యశోదయింటికిం 

జేడియ లేగ చూచి రొగి జిష్ణుని విష్ణునిం జిన్నికృష్ణంనిన్ 187 

వ, మాచి సంతేసీంచి తెచ్చినశానిక లిచ్చి. 188 

"లే, పావనికి నూనెం దల యంటి వసువు బూనీ 

బోరుకాడించి సూరిరయు. పా మ్మటంచు 

జలము లొకకొన్ని చుట్టి రాం బల్లి త్ ట్ల 

నునిచి దీవించి పొడి రయు్య్యవిద లెల్ల. 189 

క జోజో కమలద శేవణ, బోజో మృగరాజమధ్య జోజో కృష్ణా 
జోజో వల్ల వకరవద, జోజో వూస్చైాచువదన జోజో యనుచున్, 190 

వ బ్రవభంబున, 191 

క, వలుతోయంబుల జగములు బలుతోయములందు ముంచి భానీ ల్లైడి యా 

_ వలుతోయగాండు వల్లన, లలనాకరతోయములం జెలంగుచుం దడియున్, 302 

క్క, లోకములు నిదుర వోవంగు జోకొట్టుచు నిదుర వోనిసుభగుండు రమణుల్ 

'జోకొట్టి పొడ నిదురం, శాకొను క్తి కయ నూరకుంజెం గను చెజవకయున్, 198 

సీ, వబాము చెటుంగక తుపారచేటి! బసులకాపరియింట భాము గలిగె 



176 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

సేర్ష ములులేక యెనయునెక్కటికిని జాతకర రృంబులు సంభ వించె 

నేతల చనుంబాలు నెజుంగని ప్రోడ యశోదచన్ను లపాలచొరవ నెజీంగె 
నేవోనివృద్ధులు నెజబులోన్నిబ బ్రమ్మోంబు పాదింగిటిలో వృద్ధిం బొందం జొచ్చి 

ఆ, నేతపములనై న నెలమి: బండనివంటు, వల్ల వీజనములవాడం బండె 
నేచదువుల నైన నిక్టిక్టి దన రాని, యర్థ మవయవముల నంద మొందె. 194 

మ, చెయున్రల్ నేయుతజ్౯ విభాతకరణిం జెన్నొందు సంతో షద్భ 

ప్రియుతుం డై నగుచుకా జనార్టనునిమాక్కిం బొల్బు రోషించి యు 
న్నయెడ౯ా రు ద్రునిభంగి నొప్పును సుఖానందంబునం బొంది త 

న్మయుం డై బ్రహ్మేముభాతి బాలు: డమరు న్బావాుుళ్య బాల్యంబునన్ . 195 

ఆ, కొడుకుం గన్న వేడ్క_గొనసాగ రోహిణి" జీరం జంచి చి త్ర చేలములను 

మండనముల నిచ్చి మన్నించె నందు. డా, యంబుజాతీ. చీ త మై చరింప 197 

వ, అదిమొదలు మొదన్ఫులకదుపవులు బొదునులు గలిగి యుండె నంత నందుండు 

గోపకుల ననేకుల గోకులరతకు దము చైనవారిని నియమించి. వథురకుం జని 
కంసునికి నేంచేంటం చెకుడియరిం బెట్టి వీడొ-ని వసుదేవునికడకుం జని యథో 

చితంబుగ దర్శించిన, 193 

క, నందుని గనుంగొని (ప్రాణము, పాంపనబొందియును బోలె బొలు పారుభు నా 

నందాశ్రులు గ డకన్ను ల, గ్ర ందుకొొనం గేలు సాంచి కౌంగిటం జేశ్చెన్, 199. 

వ, మటేయం గాంగలించుకొనో సుఖాసీనునిం జేసి వసుబదేశ్చండు దనకొడుకువలని 

మోహాంబు 'దపింన నందున కి ట్లనియె, 200 

క, సంతతి లే దని మును భున్క, చింతేనముల ముని(గి ముదినీ చిక్కి_ననీకు౯ా 

సంతతి గలిగాను భాగస్థ్యము, సంతతిహీనునికి సాఖ్యిసంతతి గలదే, 201 

క, పొడగంటి నిన్ను యదికితిం గడచితి నావదల నింక. గార్యంబుల నే 

యెడమడుగు లేనినెచ్చెలిం బొడగాంచుట చచ్చి మరలం బుట్టుట గాదే, 202 

క, వలుపాటులం బడుజనులకు, నిల నొకచో నుండ గలడె యేలుల వెంటం 

గలిగి చను న్ర్రాతు లన్నియుంబలువెంటలం బోవుం గాక పాయక యున్నే .208 

ను, పలురోగంబుల నొంద కున్న'వె పనుల్ పాలిచ్చునే ఛేనువ్రల్ 
గొలయల్ వాంగులు వారివూరితము లే గోహ్హ వ చేశంబులం 

బులులు౯ా దుప్పులు సంచరింవవు గదా పా ల్పారునే ఘోషముల్ 

కలవే పచ్చనిఫూరిజొంవములు త త్కాంతార భాగంబులన్ , 204 

క తనపు త్రమిత్రముఖరులం దనువషక చూడకయు వారు దజింగి నశింపక 

మనుచు గృవామేధియాశ్రృమృమున నుండెడివాని కొక్కమోదనుంం గలదె, 

ర్మ నీకాంతయొద్ద నీవును వీకాంతయు గారవింప నినుం దండ్రి. గనా 



దళమస్క_ంథము, పూర్వభాగము 177 

లోకించుచు నీమందను, నాకొడు కున్నా౭డె నంద నంజడాన్వితుండై 206 

వ, అనిన నందుం డి ట్లనియె, 207 

శూ, నీకుకా డదేవకికికా జనించినసుతానీకంబుం6 దోడోడ ము 

న్నీకంసుండు వధించె మోసుతం దుది ని ంనీంప జేం దప్పి తా 

నాకాశంబున కే బాల యది చె డై వాధీన మాప దశల 

శోకం బందునె తజ్ జ్జ డూజిడుము నాసూనుండ్తు నీసూనుంటే, 208 

వ, అనిన వసుదేనుండు సందునికి మజీయు ని ట్లనియె, 209 

క, జనపతి కరి యిడితివి మము గనుంగొంటివి మేము నిన్ను గంటిమి మేల 

య్యను బొమ్మింకను గోకుల్కృమున నుత్పాతములు దోంచె మునుకొనవలయున్, 

అధి కంనునివంపునం బూతన యనురాతనీ వే చృేవల్లెకం జనుబెంచుట ధ్రితా 

వ, అని పలికి వనుబేవుండు నందాదు లయినవల్ల వుల వీడ్యొ.లిపిన వారలు గొబ్బున 
వడి గలగిబ్బలం బూనినళకటంబులు ప్రకటంబులుగ నెక్కి తమతమపల్లిలత్రో 
వలు వృజ్టి చని రానందుండు ప్రతీతంబు లై నయుత్పాతంబులు ముందటం బొడ 

గని శౌరి దనతోం బలికినపలుకేలు దష ప్ప వనుచుం దలంచుచుం జనియె నంత, 

సీ, కంసుపంపున బాలఘాతిని వూతేన వళ్లైల మందలం బట్టణముల 
నిల నెల్లచో 'చాలహింసం గావించుచుం జనుచు నెవ్యనివేరు శృవణవీథిం 
బడినయంతన సర్వభ యనివారణ మగు నట్ట వై త్యాంతకుం డవతరించి 

యున్న నందునివచ్లి కొకనాండు' ఖేచరి మై వచ్చి యందు మాయా ప్రయు క్రి 

తే, గామరూపిణి మై చొచ్చి కానకుండ, నరిగి యిల్గిల్లు. దప్పక యరనికొనుచు 
నందగృహమున బాలునినాద మొకటి, విని వమోదించి సుందరి వేష యగుచు, 

మ్ _త్రకోకిలము. (శ్రాలుకన్నులు గంబ్బచన్ను లుం గందు వొందనిచందురుం 

బోలుమోమును గల్లు లే దన బుద్ది దూజునికౌను నే 
"రాళ మైనవీఅుందుం. బల్ల వరాగ పాదక రంబులుం 

జూల వొడ్డగుకోప్పు నొప్పంగ సర్వమోహానమూ_ర్రితోన్, 218 

మానిని, కాంచనకుండల కాంతులు గండయుగంబునః ల్లు లుక౯ా జడ పై 

మించిన మ శైల మేలిమితావులు మెచ్చి నుదాళులు మింటను రా 

సంచితకంకణహాోరరుచుల్ నెలువారంగ6 బైవలు వంచల నిం 

చించుక జూజులో నిందునిభానన యుగం గుమారునియింటికి నై. 214 

ఆసమయంబున, 915 

మ, సిరి మమ్ముల బృదుకంగం జూచుకొజినై శృంగార వేషంబుత్ 

నరుడే న్యు నటంచు గోపికలు జిహ్యల్ రాక మోహించి తే 

త్సర ల చూడ లతాంగి వోయి కనియెం బరర్థింక మభ్యంబునం 

బరు భస్తానల తేజు దుర్జనవధ్య ప్రారంభకుకా డింభకున్, 216 
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వ్య కని కడియ వచ్చుసనుయంబున, 017 

వా అలో కేశ్వరుం "డాచఠరాచరపభుం డాబాలగోపాలుం జా 
'బాలధ్య్వంనిని గొంటు గం టిడి వినకా బాలెంతచంజంబునం 
బాలిండ్లకా విస హాని వచ్చుట మది౯ా భావించి లో నవ్వుచుక 
కాలుం గేలు నెబుంగ కున్న కిరణిం గన్నొడ్చి "సెర్ఫెట్ట-గన్, 98 

క, ఆపావజూతి సుందరి యాపావసపాన్సుం జేర నరిగి కరములకా 
లేపి చనుంగవ శిశునవుకా మోూపుచు ముద్దాడి శిరము మూర్కొని పలిశన్, 219 

క, చను నీకుం గుడువం జూలెడి చనువారలు తేరు నీవు చన వలె ననుచుం 

జను గుడిపి మోంద నిలుకడం జనుదాన ననంగ వేడ్కంజనుం జను గుడువన్, 

క, నాచనుంబా లొక గు కాం డోచిన్ని కుమార తను “మొయ్యన వీ నుక 

నీశులున మెటుయగ "వ చ్చున్ను నా చెలువము సఫల ్ప మగును నలినదఖళాతూ, 241 

వ, అని బాలు నుద్దేశించి ము దాడెజభ ౦గ మాట లాజెకిచేడియం జూచి 222 

మ, వనితా ముట్టకు మము చన్నుగుడుప౯ వ బ్రమ నీచన్ను మా ం 

తనయుం డొల్ల (డు పాసి పొ మని యనోదారోహిణుల్ నీర 7 

కాన క్రీక్రీంచుచు మూయ బన్ని” సెలుచం గోశంబులో వాలు మె 

ల్పున రాజిల్లుచు మాటమె త్పందనము౯ లోవాండియు న్నే ర్పడన్. 995 

వ, కదినీ కలికివలుకులు వలుకుచు నులుకు నిడి జళుకు సొరక యొదుర నిదుర 

గదిరిన పణిని ఫణి యని యెటుంగక గుణమతిందిగుచుజడమతి చెడంగననం గఅటి 

జిఫ్ తెజవ వెరనవునం జనుదెంచి పజపునడును నొజుపవు గలిగి మెజయుచు. 

గన్ను చెజవక వెజిపు మజువు నెబుంగక కొొమరు మిగులు చిజుతఖొమరునిం 

దిగిచి తొడలనడుమ నిడుకొని యొడలు నివురుచు నెడనెడ మవముతం గడలు 

కొలుపుచు నాశొన్న చిన్నియన్న చన్నుగుడును మని చ న్నిచ్చునమ 

యంబున, 224 

సీ "మేల్కొన్న అతెజంగున మెల్లన కసు విచ్చి గ్రైగంటం జూచుచు గిదికి నీలి 

యానులించుచు జేతు లాదరంబునం జూచి యొందిగిలియాంకొన్న యోజనూంది 

బిగిచన్నుంగవం గేలం బీడించి కబళించి గుక్క గ్రుక్కకు గుటుగుటుకు మనుచు 

నొక రెండు గు గుక్కల నువిద వొణంబులు నై సు సేతము మేనిలో స స క్త Q మెల్ల 

తే, ద్రావె నదియును గుండెలు ద దల్లడిల్లం, జిమ్మం దిరుగుచు నిలువక శిరము | బ్రాల 

నితిరబాలుర క్రియవాండ వీవు గాను, చన్ను విడువుమువిడువుముచాలుననుచు. 

ర్య నిబ్బరపు దప్పి ౫ మంటలు, సృబ్బిన ధృతి "లేక నే త్రోవదహాస్త సంబుల్ 

గొబ్బున వివృతములుగ న్యా గు బృగుచున్నట్టికాంతం నాలె౯ా నేలన్, 226 

ము, అదం గొండలతోడ భూమి ' గ్ వాతారానీకముల్ మింటివై 

'ఖెదరెలా ఏక్కు.లమాబుమై్రాత ే 'లెసగాళా ఫీతిల్లి లోకంబులుం 



వష 

ర్క 

సీ, 

లే, 

వ 

క్ల 

క్ష, 

వ, 

ఫా, నేలం గూలినదాని 'వెన్నురమువై నిర్భీతి గ్సీ నీ డింస నో 

దశీమస్క_ంధము, పూర్వభాగము 179 

డలం బొాతెను వజ ఇ, భిన్న గరొరేఖం బూర్వబెహాంబుతో 6 

ద్రిదళథ్వంసిని గూలి కుయి్యిడినత్టీర్ధవేరుఫకోపంబునన్. 237 

అప్పుడు చెప్పర మగునా, భప్స్పుడు హృదయముల జొచ్చి సందడి వట్టల 

ముప్పిరిగొని పడి రెటుకల్కు దప్పి ధరకా గొల్ల లెల్ల దల్ల డవడుచున్, 228 

ఆజజభిరండ రక్క_నీ, నై జశరీరంబు చేల నలియంబడిన౯ 

యోజనమున్న రమేర ధృ రాజంబులు నుగ్గు లయ్యొ రాజవేణ్యా, 299 

డదారుణలాంగలదండదంకతేంబులు నగగ హ్య్నరముం బోలు నాసీకయును 

గండ జె శై లాకృతి గలకుచయుగమును షిరిని తూలెడి వల్ల ప్ల వెండ్రుక లును 

జీకటిమూతులం జెనయునే త్రంబులుం 'బెనుదిబ్బం బో లెడి పెద్దపిఅుందుం 

జాంగవక ట్టలం బోలుచరణోరుహూ స్పంబు భింకినమడుపుతో నెనయుకడుపు 

కలిగి పట్యో. )శదీర్థ మై కదిసి చూడ 

ఛయద మగుడానిఘునక శేబరముం జూచి 

నోవనగోపీజనంబులు గుంవు గూడి 

చెగడుచుండిరి మనముల బెదరు గదిరి, 230 

ఇవ్విధంబున,. 281 

ఆతటిం గుడువయగ నడచెక, నూతనఫుల్లాబ్దలో చనుండు హారి మృత్యు 

దో్యోతనం గృతమునిసముదయ, యాతనం బూతన నెజింగి యాతనలీలన్, 282 

విషధరరిపుగమనునికిని, విషగళ సఖునికీని విమలవిషశయనునికి౯ 

విషభవభవజనకునికిని వివకుచ చనువిషము6 గొొనుట విషమే తలయన్, 28కి 

ఆంత నాసోవపగోవీజనంబులు తెలిసి రోహిణీయశోదలం గూడుకొని చెగ్చడిలక 

డగ్గణి, 2834 

"చాలా రమ్మని మావు 'జేర్చుకొని సంస్పేర్నింటే యూరార్చు చుక 

నోలాంగాఅముం చ్రిప్పీ గోవురజముక్ గోమూ త్రముం జల్లి త 

దాలాంగ ంబుల నేేమయం బలంపి రాపండ్రై ండుసామంబులన్. 485 

మజీయు నంతటం దనియక గోపిక లాదనమునంబు నేసి దత లయి మును 

పుగాం దమకు రత్రోకరం బగువీజన్యాసంబు చేసికొని చిన్నియన్న నీయడుగు 

లజుండును జూనువు లనిలుండును దొడలు యజ్ఞాండును గటితలం బచ్యుతుం 

డును గడుపు హయాసు స్యుండును హృదయంబు  గేళవుండును నురమిోశుండును 

గంఠం వినుండును భుజంబులు చతుర్చుజుండును ముఖంబు త్రినికో కీముండును 

థిరం బీశ్షరుండును రక్రీంతురు ముందు చ, క్రియు వెనుక గదొధరుం డైనవా 

రియుం బార్శ సంబుల ధనుర్లరుం జై నమధువే రియు ననిధరుం డగునజనుండును 

గోణంబుల శంఖచక్షగదాధరుం డై నయురుకాయుండును విరాందు వేం ద్రుండును 



180 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

గ్రిందు తార్తు శు పండును నంతటను వహాలభరుం డగుసురుషుండును శకొతుదు నీ 

యం యుంచి యంబుల వాపీ. కేళుండును ఎబ్రైణంబుల. నారాయణుండును జి త్తం 

శ్వేతద్నీపవతియును మనంబును యోగీశ్ళరుం డై నకవీలుండును బుద్ధిని 

న్ ండును నవాంకారంబును భగవంతుం డైన పరుండును బాల 

నంబు నేయుదురు నీవు శ్రోడించునెడ గోవిందుండును శయనించుతజీ మాధవుం 

డును నడచువేళ వై కంఠుండును గూర్చున్న సమయంబున శ్రీపతియును గుడుచు 
"కాలంబున సర్వభతుకుం డై. డైనయజ్ఞ భోజుండును నేమటి కొండుదోరు నిన్నుం జే 

ర్కొానిన దుస్ప స్పస్న వృద్ధ బాల, గవ వొంబులును గనాన్తా ండ డాకినీయాతుథానులును 

భూత సేత యత్న రాజస విశాచ వినాయకులును ౨ గేటరారేవతులును జ్యేష్టా 

ఫూతనలును మాతృ కాదిగణంబులు నశియింతురు నీయందుం శ్రా ణెంద్రియశరీ 
రనిరోధంబు లయిన యున్తాదంబులును నపస్తారంబులును మహో త్వాతం 

బులును బొందకుండును గావుత మని రత్న నేనీ దేవించి రంత, 2836 

క, ఆవెద్దవేడబంబుల్క పావనికిని జన్ను గుడివీ పానువువై సం 
స్థాపించి కప్పి కూరుకు మోపాపడ యని యశోద? యొయ్యన పాడెన్, 287 

వ, ఆంత నందుండు మొదలయిన గోవకులు మథురనుండి వచ్చి రక్క_సిమేను గని 

వెబుగుపడి మున్ను వసుదేవుం డుత్పాతంబు ెణీంగి చెప్పె నతండు మహా 
యోగి యని పొగడి కఠోరం బగు పూతనయొడలు కుఠారంబుల నణీకి తము 
కుటీరంబులకుం దవ్యగు వ్ర చేశంబునం బటీరంబుల దహూనయబు సం ల హించి 

దహించి రంత, 288 

పాగిలి పాలి కొలు మగువదేవహాంబున, నగురువరిమళములపాగలు వెడలె 
దేవాకల్మ సములు ్రీవారిముఖమునం (ద్రావంబడుటంజేనీ భూవరేణ్య,. 239 

క, వారి దనమిోందం బదములు గరములు నిడి చన్ను గుడిచి కదిసినమా త్ర౯ 
పహారిజననిపగిదిం బరగత్కి కరిగెను దురితముల బాసి యసురాంగనయున్, 240 

క, వెన్నుని కొకమణ్ విష మగు, చ న్నిచ్చినబాలహంత్రి తి చనెన(ట దివికి౯ా 

వెన్నుని గని 'పెంచుచుం దన్క చ న్ని చ్చినసతికి మటీయు జన్మము గలదే, 241 
క, వారిం గని చన్నులు గుడిసెడ్కి తరుణులు (ప్రా పించుపదము వలవల వశ మే 

హరి యారగించుటకుం బా, ల్లురిసీనఛేనువులు ము_క్లీకొనలం జరించున్, 242 

క, ఆఫూతనమెయిగంధము, గోపాలు రెణీంగి యిట్టి కువనికయొడలం 
దీపాటిస్వాదుగంధమ్యు, ప్రా పాపించునె యనుచుం జనిరి పల్లెల కధిపా, 243 

వ, అంత నందుండు బరమానందంబున నింటికిం జని పృతలచేత రక్క_నిచేంత లన్ని 
యు నెటీంగి వజంగువడి పావని లేపి కిరంబు మూర్కొని ముద్దాడి ముదంబున 

నుండె నని చెప్పిన విని పరీతీన్న రేంద్రు దుం డి ట్లనియె, 244 
"యేయవతారంబుల, 'సయేకర్మ మును నేని నీళుండు హరి భ్ 

వా! 
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ద్రాయతేనము లన్నియు వినం బాయదు చిత్తంబు నెవ్రలవండువు లయ్యెన్, 
క, ఉరునంసారవయోనిధి, తరణంబులుః బావప్రంజత రణంబులు శీ, 

కరణంబులు ము_క్రిసమూ చరణంబుబు 'బాలకృష్ణుసంస్త రణంబుల్ , 946 

వ, అని తరువాత 'బాలకృష్ణుం డేని నేనె నాయందుం గస గల చేనిం జెప్పే 
యని యడిగిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియ , 247 

- శుద్ధ చాలకృషస్థుండు శేకటముం దన పొదమునం గూల దనుట థికా- 

సీ, బాలకుం డోోదింగిలం బడ నేశ్చి నని జన్మనక్షుత్రమం దొకనాండు నందు 

పాలంతి వేడుక బోర్కుం బోయ వ్రైతలం జీరి వాది లే గీతారవంబు నెలల 

విప్ర్రలతోం గూడ వేదమంత్రంబుల నభిపేచనాదిక మాచరించి 
వారిదీవన లొంది వారికి మొదవుల నన్నంబుం జీరల నడిగినట్టు 

ఆ. లిచ్చి బాలుం దియ్య మెసలగం బానుపు నేర్చి నిదుగవుచ్చి గోవనివవామునకు 

గోవికలకుం బూజం గొమరారం జేయుచు, జనని కొడుకు మలచి సం థ్ ముమున, 

వ, ఆసమయంబున, 249 

క, నిదురించినిశు వాశోొని, కిదుకుచుం జను గోరి 3రలి కిసలయవిలస 

న్య ఎ్రదుచ కృచావప రేఖా,స్పదపద మునం దన్నె నొక్క_బండిలా దండిన్ , 250 

క, శకటము హారి దన్నిన దివిం బ్రశటం చై యెగనీ యిరుసు భరమునం గండ్డుకా 

వికటంబుగ నేలంబడె నకటా యని గోపబ్బంద మూాళ్చర్యపడన్ 251 
వ, అప్పు డందున్న సరసపదార్థంబులు వ్యర్థంబుఖై 'నేలం గూలుటం జూచి యశో 

డానందముఖ్యు ైనగోపగోపికాజనంబులు వనులు మజుచి వబ్బంబులు నూని 
యుబ్బు వెడి వజఫులు ఘనంబులు గ మనంబులందు, 252 

క, మిన్నున కూరక యెగయద్చు తన్న సమర్ధుండు గాడు తల్పగతుం డీ 
చిన్నికుమారుశు దేరే విన్ననువున నెగ నె దీనివిధ మెట్టిదియో, 258 

వ, అని వితర్మించుసవయంబున, 254 

క, బాలకుం డాతొని యేడ్చుచుం గా లె తిన దాకి యెగనెం గాని శకట మే 

మూలమున నెగయ దని య, బ్బాలునికడ నాడుచుండి పలికిరి థిశువుల్, 255 

వ, ఇట్లు శిశువులు వలికినవలుకులు విని, 256 

శా,బాలుం జెక్కడ బండి యెక్కడ నభో భాగంబువై 6 జేడ్నడం 

వ 

గాలం దన్నుట యొక్క డేల పడుచుల్ గల్లాడి రీజడ్డుంబ 
ల్కే_లోకంబున నైనం జెప్పంబడునే యేచందమోకాక యం 

బాలావీంచుచు చ్రైలు ట్రైలేలుం చ్రి భూతాళ్చర్యు లె రందటున్ , ల్ 

అప్పు డాబొలునిరోదనంబు విని యశో ద పటి తెంచి. 255 

ఆ, అలసిలివిగదన్న యాశొంటీవిగదన్న, మంచియన్న 'యెడ్పు మానుమన్న 

చన్ను గుడువుమున్న సంతసవడుమన్న, యనుచ్చు జన్ను గుడివె నర్భకునకు, 
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వ, అంత నబా, ్పెలుని మేన బాబ గువాంబు సోకుసుగదా యని ళంకించి గోపకు లనే 

కు లనేః “బపీవిథానంబులు. వే నేసేరి (బాహాణులు దధికుళాతతంబుల పోవమంబు 
లాచరించిరి బు గర్భజొన్సామభుంత్ర, ంబుబ నభిపేచనంబులు నేయించి స్తు న్స్పు 

కకార్థిహువాచనంబులు సడివించి కొొడుకున క భ్యుదయార్థంబు సందుం డలంక 

రించిన పాండి మొదవుల నిజ్ఞషజ్ఞనంబుల. కిచ్చి వారలయాశీర్యాదంబులు శా 
కొని ప్రమోడించె నని చెప్పి శుకుం డిట్లనియె, 260 

క, కొడుకు నొకనాండు దొడమై, నిడుకొని ముద్దాడి తల్లి యెలమి నివురుచోం 
గడుదొెడ్లకొండ శిఖరము, వడువున వేం గయ్యె నతడు వసుథాధీశా, 261 

ఆగ్రి తృణావర్తుం డను రాతసుండు సుడిగాలి యై కృష్ణు నెత్తికొని పోవుట ఉతా- 

క, బరు వైనకొడుకు మోవన్సు వెరవిండి యిలమిందం చెట్టి వెజచి జనని దా 
ధరం గానం బుట్టినమహ్మో పురుషుడు గాం బోలు ననుచు బుద్ధిం దలంచెన్, £62 

వ, అప్పుడు, 263 

క, ఖరుం డగుకంసునిపంపున, నరిగి తృణావ ర్త రుం డవని కవచాటముగా 

సురకరువలి యై బిసవిస నరు దరు దన ముసరి విసరి హరిం గొనిపోమెన్. 264 

క, సుడి యెలుంగని హరి సుడివడ, సుడిగాలి తెజంగురక్క్ససుండు విసరెడియా 
సుడిగాలి ధూళి గన్నుల, సుడినిన గోవకులు బెగడి సుడివడి రధిపా, 265 

వ, మజియు నవ్వలయపవనదనుజుండు విలయపవనుని తెజంగునం గనీముసంగి ముసరి 
మసరు గవిసి విసరెడిసురకరువలిం బొడమినపుడమిరజంబు వడి నెగనీ గగనమున 
'మెజిసీ తరణికిరణములకు మలుంగువడిన నిబిడ మగుబెడిదంప్రందిమిరమున దశ 
దిశ 'లెలటుంగంబడక గోకులం బాకులత నొంద నొండొరుల నెలటుంగక బెండు 
పడుచున్న జనంబులవునంబుల ఘనం బగుభయంబు రయంబునం జెంద నద థ్ 
పరిభ్ర మణళబ్దంబున డిగంతేంబులు సెవుడువడి పరిభా/ంతేంబులుగ నొక్క 
మువూ _రృమాత్ర, బున భువనఖభయంక రత్వంబు దోంచె నాసమయంబున, 266 

ఉ, పావనిం జూడం గానక విపద్దశ నొంది కలంగి తల్లి యో 
పాపండ బాలసూర్యనిభ బాలశిరోమణి నేండు గాలికిం 
'జేపడి పోయితే యనుచుం జీరుచుం ట్రైవముం జాల దూటుచుం 
దాపము నొంది నెవ్వగల దయు్య్యుచుం గ్రృుయు్య్య చు బిట్టు గూయుచున్, 167 

క, సుడిగాలి వచ్చి నిన్నుకొ సుడిగొని కొనిపోవ మింట సుడిసుడి గొనుచుకా 
చెడం గడ డి నాముద్దుల, కొడుకా యే మంటి వనుచు ఘోరం బనుచున్ 268 

ఊఉ, కక్కడం బెట్టిథిం దనయుం డిక్కడ నాడుచు నుండె గాలి డా 
నెక్కడ నుండి వచ్చె శిళు వెక్క_డిమార్దము వట్టి పోయె నే 
చెక్కడం జొత్తు నంచు గమలేతుణ గ్ గోవు వొజంగి ఖన్న యె 
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బె స ర తదు, 69 పాక్కుచు వాలుగోవు శ్రీ య భూస్థలి యాలి దురంతచింతేమైం లై 

క, పావనికై యిటు వొగిలెడిి యాపావనికల్లిం జూచి యారటవడు చుకొ 
గోపాలసతులు బాస్పజ్క లాపూరితనయన -లెరి యా ర్లీం బడుచున్, 270 

షా వట 

కా ఆలో జ కసమాూరె త్యుండు ముజోహాం కొరుం ఇ మింటికికా 
ఖీ చ ద 

బాలుం చాం గొనిపోయి బోయి తుది దద్యాారంబు మోవకొ బల 

శి) "వేమిం బరిశాంత వేగు డగసచుం జేష్టింపణగా "లేక ము 

న్నీలా గర్భకుం జూడ నంచు నిటమిం చె ట్లంచుం జింతించుచున్ , 971 

వ, అట్టు దనుజుండు చింతించు చున్న సమయంబున, 972 

ర్మ 'చాలద్విరదక రంబులం బో లెడికరములను దనుజు చొండుగ బిగియం 

గీలింప చెల బడియెన్కు బాలకుం డొకకొండభంగి బరు వై యధిపా, 2783 

క, మెడబిగియం బట్టుకొని డిగం బడియెడిబాలకునిచేతం బర్వతనిభుచే 

విడివడం జాలక వాం డురిం బడి చెగజెడుఖగముభంగి భయముం బొందెన్ 274 

క, పహారికరతలవీడనమునం బరవశుం డై జాలవిాాంద భగ్నాంగకుం డై 

సురవైరిభటుండు గూలెన్కు బురభంజనుకోలం గూలు పురముంబోలెన్, 275 

వ, అంత గోవకాంత లంతయు గని రోదనంబులు మాని సమోదంబున విక్క 
విరిసి రక్క_సునియురంబున మురువ్రు గలిగి బరువు లేక వ్రైలుబాలుం గొనివచ్చి 
ముచ్చిరుచున్న తల్లి కిచ్చి రప్పుడు గోపగోపికాజనంబు లందటజుం దమలో 
ని ట్లనిరి, 276 

క, రత్సణము లేక సాధ్ధుండు, రతీతుం డగు సమతంచేనీ రాయిడులందుకా 

రతణములు వెయి గలిగిన కిమీతుం డగు ఖలుండు పావచిత్తుం డగుటన్, 277 

మ, గతజన్మంబుల నేమి నోంచితిమొ యాగ శ్రణు లే మేమి నే 

సీతిమో యెవరి కేమి వెట్టితిమొ 'యేచింతారతిం బొద్దు వు 
చ్చితిమో సత్యము లేమి వల్కి_తిమొ యేసిద్ద ప దేళశంబుం ద్రో 
క్కి.తిమో యిప్పుడు నూడం గంటి మిచటం గ ఏస్తార్భకుక నిర్భయున్ ఏద 

వ, అని పలికి రంత నందుండు మున్ను దనకు వసుదేనుండు నెప్పినమాటలకు 
వెఅంగుపడుచుండ మజీయును, 279 

సీ, జననాథ యొకనాండు చన్ను నేంపినం దల్లి చిన్నిముడ్డులకృష్ణుం 'జేరం దిగిచి 
యెత్తి విందొడలవై నిడికొని ముద్దాడి చ న్నిచ్చి నెమాాము సక్క నివిరి 

యల్లనినగవుతో నావులించిన బాలువదనగహ్యరమున వారినిధులు 
దిశలు భూమి యు వనదీపశై లంబులు 'నెలులు గాలియు నినుండు శోశియు 

ఆ, దవానుం డాకసంబుం చారలు గృవాములు, నఖలలోకములుం జరాచరంబు 

లై నభూతగణము లన్నియు సుండుట జూచి కన్ను మోడ్చి చోద్యపడియె, 

వ, అంత నొక్కనాండు వసు దేవుపంపున 'యాదనపురోహితుం డైన గర్జుండు ముం 
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దకుం జనుచెంచిన నందుం డతఏం6 గనుంనొని తేచి నిలిచి కృ తాంజలి మొ, 21 

క, కోరి భజించను నందుడు, సారగుకా చారమాధు సత్సంసర్లు 

న్నా రాధితభ ర్షుకా మతి దూరితహడర్లుం గుజనదుర్దుకా గ ర్లున్ ం 982 

వ, మజీయుం దగినసత్కారంబులు నేసి యి ట్లనియె. 288 

క, ఊరక రారు మహాత్తులు, వా రభములయిండ్లకడకు వచ్చుట లెల్లం 

గారణము మలగళములకు, నీరాక శుభంబు మాకు నిజము మవోళ్తాః . 284 

శా బ్యోతిశ్ళాస్తుల కెల్ల మేటరిని తేజోమూ_ర్హ్సి వాశాంతవి 
ఖా్యాత స్ఫూ_ర్రివి బహ్టాబోధనుండ వాకర్షింపు నావల్కు_ నీ 

రతం డై నగురుండు మానవులకు నిష పో త్రముం డండు, నీ 
(|) 

చాతుర్యంబున నీకుమారులకు సంస్కా_రంబు గావింవవె, 925 

వ, ఆని రామకృష్ణులం జూవి గుండు మున్ను కంసునిచేత చె టువడి దివి కేగసి 

పోయినశకెజువ సెప్పిన తెజింగు చేటవజిచి చేవశీదేవికొడు కని కృష్ణుని గంసుండు 
దలంచుం గావున రహస్యుంబున సంస్కా_రంబు నేయుట కారం బని నందాను 
మతంబున రోహిణీసుకుమారు నుద్దేశించి, 286 

క, జనులు రమియింపం డిరిగెడి యనువుకలబిమి రాము డనియు యదుసంకర్షం 

బున సంకర్ష ణు6ం డనియున్సు సునబలమున బలుండు ననియు గణుతించె నృపా, 

వ, మణియుం గృష్షు నుద్దేశించి తొన్లి యీశిళువు ధవళారుణపీతవర్టుండై. యిప్పుడు 
నల్ల నై నకతంబునం గృష్టుం డయ్యె వసుబేవునకు నొక్కాడ జన్మించినకారణం 

బున వాసుడేవుం డయ నీపాపనికి గుణరూ వక ర్మంబు ల'నేకంబులు గలుగుటం 

చేసీ నామంబు లనేకంబులు గలన్రు నీశాబకునివలన మరు దొగిఖంబులం దరి 

యింతు రీయర్భకుని చేత ద్యూనశికుణంబును సజ్జనర తణంబును నగు నీకుమారుండు 

నారాయణసమానుం డని చెప్పీ తనగ ఎ్రవొమ్రున కమ్తునీశరుండు సనియె నందుం 

డును బరమానంకంబున నుండె నంత, 268 

“ర్ట (శీకృష్ణబలరాములబాల క్రీ చాఖివర్డ్య నము థఆా- 

సీ, జానుభాగముల హా్షమ్థులు వీడ్వడ నిడుచు దిగ్గనం బోదు రింత నంత 

నవ్వలపయొ్య్యైద లంది జ వాగ్ధడందు రాలక్ర్రేవులతోత లలమి పట్టి 

విడువ నేరక వానివెను వెంట జరగుదు రప్పంకముల దుడు కడరంబొత్తు 

"రత్తి చ న్నిచ్చుచో నిరుబెసం బాలిండ్లు చేతునం బుడుకుచుం జేంప్రు గలుగ 

తే, దూంటుదురు గ్రుక్కగుక్కకుం దోర మగుచు 
నాడుదురు ముద్దుపలుకు' లవ్య_క్రములు గం 

గరము లంఘు/లు నల్లూర్చి కదలువుదురు 

రామకృష్ణులు శైళ వరతులం దగిలి, 289 

క, తేడ వాడిని బలకృష్టులు, దడ వాడిరి వారం జూఛి తగ రంభాదుల్ 
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దడవాడి రరులు భయమునం దడ వాడిరి మంతనములం దవసులు వేడ్క_న్, 
స్కీ తల లెవై్టి మెల్లన తడవి యాజెడువేళం బన్న గాధీశులవగిదిం దాల్లు 

తే 

కః 

న 

క్ 

వ, 

సీ, 

ఆ, 

క 

వం 

ర్య 

వ, 

&, 

రంగ సము ఎష్రపంకాంగ రాగంబుల నేనుగుగున్న లమెత్తు వత్తు 

రసమంబు లైన జవాతిరేకమ్మ్లుల నీంగపు:గొదమలనీరి వహీింతు 

రాననంబులం గాంతు లంత కంతకు నెక్కు బాలార్క. చంద్రు లపగిదిం దోంతు 

"రెలమిం దల్లులచన్నుంబా లెల్ల ద్రాని, పరమ యోగోద్భ వామృతపానలిల 
సోలి యెటుగనియోాగులసొంపు గందు, రాకుమారులు జనమనోబాోరు లగుచు, 

చూడనివారల నెప్పుడు, జూడక లోకనులు మూడు మావులం దిరుగం 

జూడలో నేర్చినబాలక, మూ డానుణి జనుల నెటింగి చూడగ నేర్చెన్ * 292 

నగవుల నవిద్యపోండిమి, నగుబాటుగం జేయ నేర్చునగవరి యంత 
నగుమొగముతోడ మెల్లన, నగుమొగములసతులం జూచి నగ నేర్చి నృపా, 
అవ్వల నెటుంగక మువ్వుర్కి కవ్వల చెలుంగొందు పరముం డర్భకుం డై, యా 
యవ్యులకు సంతసంబుగ, నవ్యా యన్నా యనంగ నల్లన నిర్బన్ ం 294 

అడుగులు వే గలిగియు రెం, డడుగులనే మన్ను మిన్ను నలిమినబాలుం 
డడుగిడందొండగాను శా త్ర వ్యు లడుగులు సడుగసలును వదలి యడుగవనింబడన్ * 

మజీయును, 206 

తనువున నంటినధరణీవరాగంబు పూసీన నెజిభూతివూంత గాంగ 
ముందజ వెలుంగొందు ముకాలలావుంబు తోగలసంగడికానితునుక గాంగ 

ఫాలభాగంబువై 6 బరంగు కావిరిబొట్టు కాముని గాల్చినకన్ను గాలం 

గంఠవమాలికలోనిఘననీలరత్న౦బు కమనీయ మగుమెడకప్పు గాంగ 

పోరవల్లు లురగహోరవల్లులు గాంగ, 'బాలలీలయ బ్రాఢ బాలకుండు 

శివునిపగిది నొచ్చె శివునికి దనకునుు వేలు లేమిం చెల్ప వెలయునట్లు, 297 

ఆపాపఇవిహరణములు, దీవులు వుట్టింప మరగి తేశువ లేకా 
గోపాలసతులు మక్కువ, నేపనులును మజిచి యుండి రీతణవర లై. 298 

ఆసమయంబున 'బాలకులతల్లులు గోరుగోజుిగొమ్లులు గలజంతువులవలన నేము 
అక జలదహానకంటకాదులయెడ మోసపోక బాలసంరతణంబునేయు-చు నుల్లం 

బుల మొల్ల ంబు చైనమ్రే మంబు లభిరామంబులు గా వివారించుచుండి రంత, 

తనయీడుగోపబాలుర్హు దనుం గొలువంగ రాము గూడి తనువు గలుగుచుం 

దనుగమనంబులం గ ఎన్హుడు తసుమధ్యలు మెచ్చ నీబతనురుచి మెజనెన్, 800 

మజీయు నాకుమారుండు దినదినంబునకు సంచారసంభాహణదతుండై , 801 

చప్పుడు నేయకుండు నుని జంకె యొనర్చిన నల్లి పోవంగా 

నప్పుడు బార సాంచి తనయరి భినిందోలు వచ్చి రంచు న 

న్వ్యొప్పంగం జీరు తల్లి దెస థొ త్తలి కృష్ణుండు రంత్లు చేయుచు 
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క 

వ 

తే, 

వ, 

న్నెప్పటి వచ్చి చ న్తుశుచు నిం పాలయకొ మొలగంట మ్రాయయగ న్ 8092 

వల్ల వగృ్భహనవనీతము, లెల్లను భతీంచి వచ్చి యెలుంగనిభంగిం 
దల్లీ గడిని చి ట్రాడుచు, నల్ల న చను బువ్యుం బెట్టు మవ్యా యనుచున్, 808 

మణీయు గోపకునూరులం గూడికొని! కృన్ణుండు, 904 

గోవల ల్ల భుుడ నేను గోన్టలు మూ రని వడి అంకే వె వైచుచు వంగి యాడు 

రాజ నే భటులు మూరలు రండు రం డని ప్రాభవంబున 'బెక్కువనులు వనుచు 
నేం దస్కరుండ మిరింటివా రని నిద్ర, వ సొములు గొనిపోయి డా౭గు 
'నేసూత్ర ఛారి మీ రిందటు బవాురకొపు లని చెలెంగుచు నాట లాడ, బెట్టు 

మూలలుయుకును డాలగిలవీమూంతలాడు ;నుయె్యొలలనూంగుం జైబంతులొనర వై చు 

జారచోరులజూడలం జాల నిగుడు, శౌరి చాలురతో నాడుసముయమందు. కర్ 

వముజీయు నాకువూరవేఖరుండు గవ టై నవంబున దోొంగజూడలం గ్రీడింవ 

గోవిక లోవికలు లేక యశోదకడకు వచ్చి యి ట్లనిరి, 806 

అరి గోపికలు , శ్రీకృష్ణుని దుడుకుంజేంతల యశ్దాబేవితోం జెవ్వట ఏఆా- 

బాలురకు బాలు లే వన్ని బాలెంతలు మొజులు వెట్టం బకపక నగి యీ 

. బాలుం డాలము నేయుచు, నాలకుం గ్గే గ్కావులను విడిచ నంభోజాతీ, 807 

ము 

పడంతీ నీబిడ్షంయు మా కడవలలో నున్న మంచి కాంగిన పాలా 
వడుచులకుం బోని చిక్కిన, కడవలం నాడిని నాజ్ఞ గలదో లేదో, 808 

మిాపాపండు మాగ్భవహాముల్క నాపోవలణం చాలు ట్రావ నగపడకున్నం 

గోపించి విన్నపడుచుల, వాపోవలో6 జిముకొనుచు వ చ్చెం దల్లీ. 809 

_త్తకోకిలము, పుట్టి పుట్టండు చేడు కు దొంగిలం బోయి మాయిలు సొచ్చి తా 

నుట్టి యందక బోబ్లం బీటలు నొక్క ప్రోవిడి యెక్కి_చే 
వెష్టంజాలక కుండ క్రిం దొకవె వెద్దతూం టో రించి మో 

వట్టి మోాలోడ పాలు జేరలం బట్టి శ్రా దలోదరి, 810 

ఆడం జని వీరలచెరుం గోడక సీస సుతుడు తావి యొకయించుక తాం 

గొడలిమూంతిం జరిమినం గోడలు మ్రుచ్చనుచు నెత్త గాళ్లు లశాంగీ, 811 
వారిల్లు సొచ్చి కడవలం, దోరం బగు నెయ్యి దావి తుది నాకడవల్ 

వీరింట నీసుతుం డిడ, వారికి వీరికిని దొడ్డవా దయ్యె సతీ,  తై19 

చేలుపులజు నాకంచును, వేలుపు మజీ యెవ్యం డనుచు వికవిక నగి మా 

-వేలువులగోడవై నో, హేలావతి నీతనూజుం జెంగిలిం జేనెన్, 818 

వెన్నం దినంగం బొడగని మా, పిన్న ది యడ్డంబు వచ్చి పిటి(దికిం దివియం 

జక్నొడిసీ పట్టి చీరను జిన్నికుమారుండె యతడు రీతారశుముఖి, 814 
ఇమ్మగువ దన్ను వాకిట గ్రుమ్మరుచో+ జీరి నిలివికొని వే రడుగం 
గమ్మోవిం గబిచి వడిం జన్సెస సమా యిాముగ్ధుంగుజ్ఞం డల్బుణా చెప్పుమా, 815 
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చేబంతి దప్పి పడె నన్కి ప్రాబల్యముతోడ వచ్చి భవనము వెనుక౯ా 
మాబిడ్డ జలక మాడ, నీబిజ్ఞంశు వలువ దెచ్చె నెలంతుక తగునే, 816 

వ్పచ్చెలువం జూచి మ్రుచ్చిలి, యచ్చుగ నుటీకించుకొనుచు నరిగెద నాతో 
- వచ్చిదవా యని యన్నాం డిచ్చిలుతండు సుదతి చి త్ర మిజ్రిది గలదే, 817 

రగు 

న్ స్మ 

/ క, 

కొడుకులు లే రని యొకసతి, గడు వగవలం చన్ను “మగని. ౫ ౫ కొనినం 

గొడుకులు గటిగెద రని వై, వడినాం డిడి వినుము శిశువ్రువను తే తల్లి, 818 

తలంగినదానం దల మనం చలలక యావెలికి నాస తల యు "తం నీ 
తలంగినచో కెయ్యది యని తల యూ చెక౯ొనీసుతుండు దగవె మృగాతీ, 819 
వ్రాలల వచ్చిన నీసతి, చూలాలం దలంగన మనుడుం జూ లగుటకు నే 
మూలంబు నెవ్వు మనె న్కీ బాలుడు నెన్ప్వుదురె సతులు వెర్యేందుముఖి, 820 

మగువా నీఫొమరుండు మూ మగణా రటు వోవం జూచి మంతనమునకుం 
దగ జీరి పొంద నడిగెను, జగముల ము న్నిట్టిశిళువు సదువంబడెనే, 821 
నవ్వి నిదురవోవ నాపట్టిచుంచు మా, లేగతోశతోడ లీలం గట్టి 
వీథులందుం దో వెలది నీకొమురుండు, రాచి 'బిడ్డం దైన అవ్య “లి. 8292 

నాపట్టిపాట్ట నిండ చై బైవడి నీవట్టి వెన్న బానం డిడినాం 
డూూపిరి వెడలదు వానిం, ఇ జూ వెద స మెన నీవ చుమ్ము లతాంగీ, 228 

అెజవ యొుకఠె నిద్రించలో 'నెజీం గట్టిననలువ వీడి న టగుజేలుం 
గఅవీంచి నీకువూతేయ. వెజచుచు నది పిన నగియె విహిత సాధ 824 

నాకొడుకును నాకోడలు, నేకతనునం చెనంగం బాము నీతండు నైవం 

గోక లెబుంగక పొజీనం “నాక లిజె౯ా నీసుతుండు గుణమె గుణాఢ్యా, 825 

తరుణియొక తె వెరుంస దృచ్చుచోం దుడివంగి, వెన్నదీయ నొదింగి వెనుకం గదిసి 
మగువ నీసుతుండు మగపోండుములు నేయ సాగినాండు తగచె చక్కుంజేయ, 

. కలగంఠి మావాడగరితల మెల్ల నీవ సి 'ఠొం గబం డని పాలువిరుంు 
లింఢ్లలోవ ల నిడియు మెట్ల? దనత్రోనం జూ-చుచో నెప్పుడు నాచ్చినాండొ 

తలువులము ద్రలుం చాళంబులును చే చెట్టి యున్న చందంబున నున్న వరయ 
నొకయింటిలో నాడునొకయింటిలోం చాడు నొక "యింటిలో నవ్వు నొకటం దిట్టు 

నొకట వెక్కిరించు నొక్కొ_కచో మృగ, పతీఘోపణములు పరలంజేయు 
నిట్లు నేనీ వెనుక నెక్కడం బోనునో, కానరాడు రి  త్రకడన లుండు, 827 
కడు లచ్చి గలిగానేనిం, గుడుతురు గట్టుదురు గాక కొడుకుల నగుచుకా 
బడుగులవాడలవై 6 బడ, విడుతురె రాకాంత లెందు విమలేందుముఖ్. 328 

ఓయమ్లు నీకుమూరుండు, మాయిండ్లను బాలు చెరుంగు మన నీండవూ 
పోయెద మెక్క_డి నైనను మాయన్న ల సుర భులాన మంజులవాణీ. 829 

వ, అని మజియు ననేకవిధంబుల చాలకృష్ణుండు నేయు వినోదంబులు దమయందోం 



ళ్ 

185 శ్రీమదడా౦థభ్ర భాగవతము 

"జేయు మవ్శోప, సాదంబు లని యెజుంగక దూజుచున్న గోపికలకు యిశోద యి 

ట్రనియె, 880 

క, చన్ను విడిచి చనం డిట్టటు, నెన్నండుం బొరుగిండ్లత్రావ లెబుగడు చేండుం 
గన్నులు 'జజవనిమాయీ, చిన్ని కుమారకుని అవ్వా నేయందగు నే, 881 

తే, అన్య మెజుంగంయడు తనయంత నాడుచుండు మంచివా డీతం చెగ్డులు మానరమ 
రామలార త్రీలో కాభి రామలార, తల్లులార గుణవతీముతల్లులార,. రికిపే 

వ, అని యశోద వారల నొడంబజీచి పంపి గొడుకుం గోపింపంజాలక యుండే నిట్లు, 

ఆ మృడ్భతణవిశ్వరా వ వ్ర దర్శ నాద్యఖివర్ష నము థ్రియా- 

ఉ, కాంతలు దల్లితోం దనవికారము లెల్ల గణింప ధీతుం డై 

శాంతునిసొంపునం బరవుసాధునివెంపున గోలమాడ్కి.. వి 

భాంతునివై వడికా జడునిభంగిం గుమూరకుం డూరకుండె నే 
వింతయు లేక తల్టికుచవే దికదె దల మోవి యాడుచున్ , 8834 

వ, అంత నొకనాండు బలభద్ర, దృప్పముఖు లై నగోవకుమూరులు విన్నుండు మన్ను 

దినె నని చెప్పిన యశోద బొలునికేలు వ వట్టికొని యి ట్లనియె, 8ికిక 
క్ష, మన్నే టికి థ్ థీంచెదు మన్ని యమము లే నీవు మన్నింపను మా 

యన్నయు సఖులును జెప్పెద్య రన్నా మ న్నేల మణి పదార్థము లేదే. 886 
వ, అని పలికిన ముగుదతల్లికి నెజదంట మొన కొడు కిట్టనియె, 887 

౪ శా, అవా మన్ను దినంగ నే శిశువనో యాణొంటినో వెల్టీనో 
నమ్మంజూడకు వీరిమాటలు మదిక౯ా న న్నీ వ్ర గొట్టంగ ఫి 

రివూర్షంబు ఘటించి చెప్పెదరు కాబేని౯ మదీయాస్యగం 
ధ్ వాఘా ణము నేసి నావచనముల్ దె పై ఎన దండింవ వే, 338 

వ, అని పలికి నెయ్యంబున నయ్యవ్య నియ్యకొలివి క్రీ డామనుజబాలకుం డైన 
యిీశ్వరుండు తననోరు చెజుచి ముఖంబుం జూపిన, 49 

క, ఆలలితాంగి గనుంగొనే, బాలునిముఖముందు జలధివర్శతవనభూ 

గోళ కిఖతరణిశ శిద్కి క్పాలాదికరండ మైన బహోండంబున్ . 840 

వ, కనుంగొని, 841 

J మ, కల్యూ వై హ్వవమాయ్యయోా యితరసంకల్పార్లమో సతేక్టిమో 

తలంపకా చేరక యున్న దానన యశోడాబేవిం గానో పర 

స్థలమోా 'బాలకుం ఇంత యీాతే నిముఖస్థం వై యజాండంబు వ్ర 

జల మై యుండుట శేవిహేతువా మహాశ్చర్యంబు చింతింపంగన్. 842 
ఆ, బాలమాత్రు డగు సలీలునిముఖమందుు విశ్ళ మెల్ల చెట్లు వెలసి యుండు 

బాలుభంగి నితడు భాసిల్లు: గాని స్క ర్యాత్తుం డాదివిస్థుం డగుట నిజము, 818 

వ, అని నిశ్చయించి, 944 
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వమహోత్తునలన నీవిశ్శరయాపంబు, గానంబడిన బుద్దికంవమయ్యొ 

నామహాోత్తు విష్ణు నఖలలోకాభారు, నార్హు లెల్లం బాయ నాశ్రయింతు, S45 

నామగండు నేను గోవులు నీవుండదయు నోవజనుల నిబ్బాలునినె 

మైమున నున్న విధము గన్మి యేమటిీతిమి గాని యాశుం డీతండు మూకున్, 

అని తన్ను బన మేశ్ళరుం డని తలంచుచున్న యశోదయందు నా కృష్ణుండు 

వైఫస్టవమాయం చొంపంచిన, 847 

జడనువడి యెటుక చెడి య్యా వడంతుక సర్యాత్తుం డనుచుం బలుకక యతనిం 

గొడు కని తొడవై నిడుకొని కడువేడుకతోడ మమత గావించె నృపా, 848 

అనిన విని రా జి ట్లనియె, 849 
జగదధీశరునకుం జన్ని చ్చుతల్టిగా, "నేని నోము నోంచె నీయశోద 

పుత్రు,య డనుచు నవనిం బోషించుతండ్రి,గా, నందుం జేమి నేనె నంది తాత్త, 850 

ప్రృచ్చినభ_్ష్ని హరివై 4 గబ్బంబులు నెప్పి కనులు వైవల్య శ్రీ, 

కబ్బుదు రంట పహారిపోమణ, మబ్బ్చినతలిదండ్రు, లెచటి కబ్బుదురొ తుదిన్, 851 

అనిన విని కాజయూగికి శుకయోగి యిట్లనియె, 852 

== యశ్ ?దానందులప్రూర్వజన, వృత్తాంతము ఏతాం 

ఆఅవనీళ విను ద్రోణః డసువాండు వసువులయందు ముఖ్యుండు ధర యతనిభార్థి 

వారి నిద్దజ బ్రవా నసుధవ్వై జన్మింపుం డంచం బంచిన వార లతనిం జూచి 

వి శ్యేశ్వరుం చై నవిక్షునేవాకతి మా కిచ్చిలేనిని మహి జనింతు 
మనవుడు నట్ట కా కనియెొ "వేల్చుల పెద్ద యాద్రోణుం డీనందుండై జనించె 

ధర యశోద యె వనుజేంద్ర వై రియుం గమలగర్భుమాట గారవించి 
తల్గిదండు లనుచుః దగ వారి మన్నించె నధికభ_క్లితోడ నలరి రిట్లు. 85కి 

అంత నొక్కనాండు దనయింటికడపాప లందబు నరాెర్థిపనుల వెంట బంపువడి 

పోయిన నందసుందరి సంరంభంబునం దరికంబంబుకడం గుదురున నొక్క_దధి 

కుంఛంబు వెట్టి మినీమి గలమిాలడ బెరుంస గూడం బోసి పీక నాశ త్రాడు క్ర 

వ్యంబున నలవరించి. ల54 
చ్ జులో, అగ్రి యకోద దధిభౌండవికలనాదులు చేసినకృన్ణునిం బట్టుకొనుట థతా- 

కరకమలారుణ కాంతి గ వ్యపుంద్రాడు వవడంపునునుందీవవగిది మెబియం 

గ్రమముతో రజ్జు వాకర్షింపం బాలిండ్లు వీడ్వడి యొండొంటి వీశ నొత్తం 
గుచుకుంభములమిోందికొంగుజాఅంగం జిక్కు_వడుచు హా రావళు ల్బ్పయలుపడంం 
చొడవింనచెమటత్. బొల్పారునెమ్లైము మంచుం మై పడిన పద్మంబుం చెగడం 
గౌను నులియంగం గంగణకరణన 'మెనసలో6 

దుటుముబిగి వీడం గర్జికాద్యుతులు మెజియ 
బాలు నంకించి పాజెడిపాటవలనం 

B48 



190 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

దరువు లిగురొ త్తం బెరుం గింతి దరువం బొచ్చె. " లికీర్ 

వ, ఆసమయంబున, 856 

క, సుడియుచు వ్రాలుచుం గిదుకుచ్చు సడి గోట్టుచు నమ్మ రము చ న్నిమ్గనుచుక 

వెడ వెడగంతురు వైచుచుం గడవం గదిని 'చాలకుండు గవ్వముం బక్లైన్,. 857 
క్క కళ మూ ts బట్టని యసుతు, నవ్వని స్థూలం RE ర దిగిచి పంక త లమునకొ ' 

నవ్వుచు నిడు పకా కూంకట్సి పున ప్ ముం ఆన్ని ప్ప సతుదు భూయటు ము గుది మెన్ ౩ 

మ, కడుషారం జను;బాలు చాననిసుతుం గంజాతు కీ విళంబువై 

నిడి పాంగారెడిపాలు డించుటుకు నై. యెగంగం దద్భ్బాలుం డె 

క్కు_డుకోవంబున వాండితాత డధినుత్కు_ంభంబు వోం గొ ట్టి తేం 

సడరం గుంంభములోనివెన్నం డినె మిథ్యాసంకులచ్చాప్పుం డై. లీర9 
వ, అంత నాలోలలోచన పాలు డించి వచ్చి వికలంబు లయినదధికుంభ శక లంబులం 

బొడగని తుంటకొడుకు వెన్న దింట యొజీంగి నగుచు నాకలభగామిని యతేనిం 
గానక చని చని, 80 

ఆ, వనికచకమలనయన చే తొకయింటిలో, వెలయ టోలు దిరుగ వెసి యెక్కి. 
యుట్టివిాంది వెన్న నులుకుచు నొకకోంతి, పాలు నేయుచున్న బాలుం గనియె, 

మ, కని చేత౯ా నెలగోల వట్టికొనుచుం గానిమ్ము గానిమ్లు రా 
తనయా యొవ్వరియందు- -జిక్కుువడ నేదండంబునుం గాన నే 

వినివారంబును బొంద నేవెజపు నేవిభాంతియుం జెండ ము 

న్ననియో నీ విటు నన్ను. ₹ కొనమి నేం డారీతి నిద్ధించునే, 862 

వ, అని యదవీంచుచుం గొడుకునడవడిం దలంచి తనుమధ §$ దనమనంబున, 8683 

సీ, బాలుం డీతం డని భావింతు నందునా యే "పెద్దలును నేర ర క్రమంబు 

వజ వెటుంగుటకు నై వెజపింతు నందునా ర లే కొక్క_డు గాని లేడు 

వెజిప్రతో నాబుది వినిపింతు నందునా తనుం దానయె బుస్థిం దప్పకుండు 

నొం జెటుంగక యింట నుండెడి నందునా చొచ్చి చూడని దొకచోటు లేదు 

ఆ. తన్ను నెవలై నం దలపోయం బాజెడ, యోజ లేదు లి యొక యెటుయగం 

'జెలమి నూరకుండం డెక్క_సక్కె_ము లాడు, బట్టి థా న్నీ సేయుభంగి యొట్లు, 

వ, అని వితర్కి_ంచి. రిరర్ 

క, లాలనమున బవుదోసము, లోలిం ఛ్రావీంచుం చాడనోపాయములం 

జూల గుణంబులు గలుగును, భాలురకును చాడనంబ వథ్యం బరయన్ , 866 

వ, అని నిశ్చయించి కేల నున్నకోల జళివించి బాలా నిలు నిలు మని బగ్డుబగ్తున 

నదల్పుచుం దల్సి డగ్గతిన చెగ్గడిలినచందంబున నగ్గలిక నిడి తోలు దీస్త నుటికి, 

క గజ్జెలు గల్లని మ్రోయ, నజ్జలు ద్రాక్కుటలు మాని యతిజనమున "యో 
లో జ 

షిస్టననులు నగం దల్ఫియుం బజ్జం 'ఏసుబేక నతండు పరువిజె నధిపా, -. - 868 
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_స్థనభారంబున డనీ నుసి యస రై జ వా్యాడుమధ్యంబుతో 

వ్ న్యేదముతో 6 జలక్కోే_బరితో చే స్తో _త్తరీయంబుతో 

వనజా లేవణ గనాడంగబాొట్ తిరగక హరు చుచు౯ా బాొకిలుకొ 

మాన్ ద్ర మనంబులుకా వెనుకొనంగా లేని లీలారతున్, 870 

+ కట్లు ివనూడం జని, “ §్71 

_స్థంభాడికంబులు దనకు : గడ్డం బైన సిట్టట్టు సని పట్ట సీసివాని 
రు య 

న్తప్పు మై థ్ రిం ము మం గక వ్ న. నోవా గు నని ము! నుమంట్ట నేడ్చువాని 

గాటుక నెజయంగం గన్నులు నులుముచు వెడలుకన్నీ'టితో వెగచువాని 

నజఇనస వచ్చునో యిది యని పలుమాణు సురుంగుచుం గాగంటుం జూచువానీి( 

ఆ. గూడం బాజీ వట్టుకొని వెజవించుచు?, జన్ని వెన్న దొంగ నిక్కి. ననుచు 

నలిగి కొట్టం జేతు లాడక పూబోడి, కరుణతోడ బాలుం గట్టం దలంచి, 87/2 

వ, 9 ట్లనియె, 878 

చోరత్యం వింముక్యును, నేర రంట ధరిత్రి నిట్టినియతులు గలే, 874 

క, పట్టినం బట్టున వడనినినుం బక్టైద నని చలముగొనినం బట్టుటు 'బెప్టే 

పట్టువడ వండ్రు పట్ట, పట్టుకొనకా నాకుంగాక పరులకు వశమే, 87 

న్ 

ర 

ఎక్కడ నైనను దిరెదు వొక్కయొడకా గుణము కలిగి యుండవు నియమం 
చెక్కడిది నీకు మజుచినం జక్కుంగం బోయెదవు వెక్కుజాడలం బుత్రా, 876 

తోయంబు లివి యని తొలంగగక చాచ్చెదు తలంచెదు గళ్ల నం దరల నెత్త 

మంటితో నాటలు మానను కోరాడె దున్నత_స్పంభంబు లూయం బోయె 

దన్యుల నల్పంబు లడుగంగ బా అదు రాచవేంటటలం జాల అవ్వ దెచ్చె 

దలయవు నీళ్లకు నడ్డంబు గశ్చైదు ముసలివై హరివృత్తి 'మొనయం జూచె 

దంబరంబు మొలకు నడుగవు తిరొద, వింకం గల్కిచేత లేల పు శ్, 

నిన్ను వంపషమ్రాల్బ్ప నే నేర ననియొ న్వ్కీ విట్టు క్రిందు మిందు నెలుంగకునికి, 

తరి లూక లబంధన యమళార్గున భంజనాద్యఖివర్థ్య నము థిజా-- 

అని మర్మంబు లెత్తి పలికి, 878 

ఆలలబన గ సె జోలకళ్ళ, లీలా నవనీతచౌర్యలిలుం శి యవా 

గ్గాలుం బరివిస్మి తనోపాలు౯ ముకాలలామభాలుకొ బాలున్, 879 

జోలను గట్టువడియు న బాలుడు విలసీ'ల్లై భ_క్షవరతంత్రుం డై. 

యాలానసన్ని బద్ధ వ్కిశాలమచదే 'భంద్ర దకలభ సమరుచి నధిపాో 880 

నిసిలోను మొగలు దుడి నడు, ముఘలేక జగంబుతుదియు మొదలుకొనడుముకొ 
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ఆ, 

వ 

వెలియును లో నగునీశ్వర్వు నలవడునే కట్టం బణతురాల్ గా కున్నన్. 881 

వట్టి యెొల్లబోంటి పట్టి యీతం డన్సి, గట్టితలంపుతోడం గం గాక 

వట్టికడుపు సెక్కు_ బ్రహ్మాండములు వట్ట, కెజింగా నేనిం దల్లి యేల కట్టు. 888 

-చిక్కంండు సింకాగటలోం జిక్క_ండు సనకాది యోగిచిత్తాబ్టములం 

జిక్క_ండు శ్రుతిలతికావలిం జిక్కి నతండు లీల దల్లి చేతల తోలన్, 88 

ఇట్లు గ్ర ద నాముద్దియ ముద్దులపట్టియుదరంబు గట్ట నడరుచుం జతురంబుగం 

జక్కనోళ్క త్రాడు “సుట్టిన నది రెం డంగుళంబులు గడమవడియె మటియు 

నొక్క_బంధనంబు సంధించి వలనొనిన నంతియ ఫొజంత యయొు "వెండియు 

నొక్క_పాళంబు గూర్చి వరివెష్టించిన వల్లి సూవె నిట్లు, 884 

తజనని లోంగిటం గల్క రజ్జువ రరంపరలం గవుజుకొ సుతుం గట్నకా ధ్ జ WW క్ 
బొజ్జ దిరిగి రా దయ్యె జ, గజ్జాలము లున్న బొజ్జ గట్టళా వళ మే, 885 

అప్పు డాయవ్యుయు గ్ గోపికలును వెణంగుపడిరి రేదనంతరంబ. 826 

ఒడలం జెవుట లెగయ ను త్తరీయము జాజ్క వీడి యున్న తులునువిరులు రాలం 

గట్ట రానితన్ను. గద నని చింతే, గట్టుకొనినతల్లిం గరుణం జూచి, 837 

బంధవిమోచనుం డీశుండు బంధింప చెనంగుజననిపా టోర్చి సువ్బా 
దృంధుండు గావున జననీ బంధంబునం గ ట్టువడియె బాటించి నృపా, 888 

నంగడిం దిరగడుశంభుండు, నంగా శ్ర య మైననీవియు నాత్ర జుం దై యు 

వ్చాంగెడివద్య జుండును గో, పాంగన శ్రియం  గరుణ వడయ "శఖ లేళ్వరుచేన్. 839 

జానులచే మానులచ్చే దానులచే మాన ంవిథానులచేతం 
షా 
బూని నిబద్ధుం డగునే, శ్రీ నాథుండు భ_క్రియుతులచేతం బోలెన్, 3:0 

అంత నయ్యశోద యింటికడం బనులవెంటం దిరుగం గృష్టుండు దొల్లి నారదు 
శాపంబున నిరుమద్దు లె లై యన్న నలకూబరమణి గ్బి శీ వ్ర లనుగుహ్యూకుల నిద్దజం గని 

త్రో లీడ్చుళొని చనియె నని “చెప్పిన శుక యోాగవరునకు భూవరుం డి ట్రనియె, 

నారదుం జేల శపించెను, వా 'రావృత్షత్యమునకు వచ్చినవనికిం 

గారణ మెయ్యది యోగికుు, లా రాధ్య యెణుంగల జెవ్చుమయన్టి వినియెదన్ , 

అనిన శుకుం డి ట్లనియె మున్ను కుజేరునికొడుకు లిరువురు శంకరకింకరు లై 
యవాంకరించి వెండికండ విరాంద విరులతోంటలం బాజెడిచేడియలం నాడికొని 

కెరేణుసంగతంబు శై నయేనుంగులభంగి సురంగంబు లై నమదాంకినీతరంగం 

బులం గ్కీడింప నారదుండు వచ్చిన నచ్చెలువలు నెచ్చెర వలువలు ధరియించిరి 

మదిరాపానపరవశులు గావున వార లిరువ్రరు వివస్థ్రులై మెలంగుచున్న నా 

మునీశ్వరుండు సూచి శవీయించువాం డై వ్ర తీతం బగుగితంబు వాడె వినును, 

శా, సంపన్నుం డొరుం గాన లేడు తనువుకా సంసారము౯ా నమ్మి హొం 

వింసంజూచు దరి ద్రు( డెత్తువడి శుఫీ_భూతుం డె చిక్కి. హిం 



వ, 

దశమస్క_౦థధము, పూర్వ్యభాగ ము 5 18 

వీంపరి డనుర్ణిల నాత్మ కుకా సములుగాం జింతించు నట్టైాటం ద 

తృంపన్నాంధున కంజనంబు వినుమిా డారిద్యగ మూహింపంగన్ , 894 

అని గీతంబు వాడి తనమనంబున. 95 

క, కలవానిసుతుల మనుచును, గంకంఠులతోడం గూడి కానరు పరులం 

వ, 

ర్మ 

వ, 

గలలో నైనను వీరికి, గలా వ్వడంగించి బుధులం గలువుట యొప్పున్, త£6 

అని చింతించి విజ్ఞానవిశారదుర డగునారదుండు నలకూబరమణి గ్రీన్రులం జూచి 
మోరలు స్ర్రీమడాంధులరు గావున భూలోకంబున నగ నతరును క్ నూణుదివ్యు 

వర్షంబు లెండుం డంట మింద గోవిందచరణారవిందప్ రిస్పందంబున, 397 

ము క్రల రై. నారాయణ, భక్తుల ke] పరమసాధుభావన్రీసం ' 

సక్ణుల ర సురలోక, వ్య కుల రయ్యెదరు నాదువాక్య్యముకతనన్ ం 808 

అని యిట్లు వలికి నారదుండు నారాయణా శ్ర మంబునకుం జనియె వారిరువ్ర్చరును 

సంగ డిమద్దు లి రి వరమ భాగవతుం డై ఊఉ ననారదుమూాటలు వీటింబుచ్చక పాటించి, 

క ముద్దులతక ;-రిబిడ్డండు, మద్దుల గనాల్పంగంయదలంచి మసలక తా నా 

వ, 

మద్దీకన యున్న చోటికి, గ్రడ్డన తోలీడ్చుకొనుచుం గడశం జనియెన్, 400 
చని యాయూర్టితమజోటలుండు నిజోదరదావమస సమాకృష్యుమాణతిర్యగ, ఫన్ 

దులూఖలుం డై యాలెండు వమ్రూంకులనడుమం జొచ్చి ముందటికి నిగుడుచు, 

క, బాలుడు తోలడ్లము దివ, మూోలంబులు నెకలి విటపములు విటిగి నుహో 

వ, 

ఖీలధ్యనిం గాలెను శా పాలస్య్థవివర్ణనములు యమళాకర్టునముల్ , 402 

అట్లు నిరూ లంబు లయి వడినసాలంబులలోనుండి కలిక్రీలలు వెల్ళడుపోలిక 

చెక్కుడు తేజంబున దిక్కులు పిక్క._టిల్లం బ్రసిద్ధు లై లె నసీద్లు లిద్దలు వెడలి 

వచ్చి ప్రబుద్ధు లై భక్త కలోక పాలకుం డనబొలకీనకు. మెక్కి శేచి కరకమ 
లంబులు "మొగిచి యి ట్లనిరి, 408 

క, బొలుండవె నీవు పరుండ వృనాలంబుండ వధిక రెరాగి వాదుర్ణిడను తను 

న్థూలాకృతి యగువిశ్వము, నీలిలారూవ మం డు నివుణులు కృష్ణా, 404 

సీ ఎల్ల భూతేంబుల కిం చొ యాహంకృతి ప్రాణంబులకు నధివతివి నీవ 

లే, 

వ్రగృతియుం బ్రకృతిసంభవమవాత్తును నీవ వీని కన్నిటికిని విభుండ వన 
(పాకృతగుణవికారములం బొందక పూర్వసిద్దుండ వగునిన్ను6 జింత నే 

గుణవృతుం డోపునే గుణహీన నీయంద కలగుణంబుల నీవ కదు 

మొదల నెవ్యనియవతారములు శరీర్కు లందు సరిదొడ్డు లేనివీర్యములం దనువు 
లడర జన్మించి బారలయందుం జిక్క వట్టి పరమేశ ద్ర క్కెదమయ్యు నీకు, 

క, భువనములు నేయం గావల, నవతీన్తుండ వైతి కాదె యఖి లేశ్ళర యో 

డే 

గివరేణ్య విశ్వమంగళ కవిసన్నుత వాసుచేవ కల్యాణనిధీ, 406 

పెం ద్ర వజ డ్రాము, తపసి(వాక ర్థింబులు దప్ప వయ్యుక 



i94 * శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

నెపంబునం గంటిమి నిన్ను జూడం 

దపంబు లొస్పెకా మము దావకీయ 
పృవన్నులం చేయుము భ కమి త్ర, 407 

రూ నిపద్యావళు లాలకించుచెనులుకా ని న్నాడువాక్యంబులు౯ 
సీవేరం బనినేయుహ _సయుగముల్ సీమూూ_ర్చివై. జూాపులుకా 

నీపాదంబులపొంత మ్రైక్కుశిరముల్ నీనేవవై జిత్తముల్ 
నీవై బుద్ధులు మాకు నిము కరుణాకా నీరేజవ క్రై తణా, 403 

వ అనియిట్లుకి_ర్టించినగుహ్యాకులంజూచినగు చు నులూఖలబద్ధుండై నహరి యిట్లనియె, 

క, తమతమధర్మము దప్పక్క సము _లైనను నమ్మి తిరుగుసభ్యులకును బం 
థము నన్నుంజూడ విరియున్తుగమలాప్పుండు వొడమవిరియుఘనతమము క్రియన్ , 

క్క "కారుణ్యవమానసుం డగు నారదువచనమునంబేని ననుం బొడగనుట౯ా 

మోారు వబుద్ధుల తిరి చేరెలా నామోాందితలంవు సిద్ధము మాకున్ 411 

వ, అని యిీళ్యరుండు మిరు మోానెలవులకుం బొండని యానతిచ్చిన మహావసా 

దం బని వలగొని వెక్కు మ్రొక్కు. లిడి వీడుకొొని నలకూబరమణి గీ వు లుత్తర 

భాగంబున కరికి రంత నందాదు లయినగోపాలకులు నిర్థాలంబు లయి పడిన 

సాలంబులచప్పుడు విడుగుచవ్వు డని శంకించి వచ్చి బూచి. 412 

క ఈపాదపములు గనూలల్క నీపాపం డులూఖలమున నిటు బద్దుం డై 

'యేవగిది శ్రుదికెం గంటిర, వాపోవుడు వెఅవం డెట్టివాండో యితేడున్, 418 

ఆ, పిడుగు వడ్దు గాక చెనుగాలి విససదు, ఖండితంబు | లగుట గాన రాదు 

బాలుః డితండు వట్టి వడంద్రోయం జాలండు, తరువు లేల కూలె ధరణిమోంద, 

వ, అని పెక్కం డు "విక్కువిధంబుల నుత్చాతంబులు గావలయు నని శంకింవ నక్క_డ 

నున్న బాలకు లి ట్లనిరి, 415 

క, నందునికొమరుండు వినుః డీ సందున మును దూట జోలు సరి యడ్డముగా 

ముందటి కీడ్చిన ముద్దులు గృందుకొనం గూలె జనులం గంటి మిరువురన్, 416 

వ, అని యిట్లు వలికిన బాలకాలావంబులు వినీ కొ”ందటు మిథా్థరూపంబు లనిరి 

కోందలు. నానావిధంబుల సందేహించి రంత నందుండు వికనితవదనారవిందుం 

డగంచుం బట్టి కట్టు విడిచె నట్టయెడం దన తెజుం గావ్యరు నెబుంగ కుండ వలెనని 

నపటకుమూరుండు. 417 

శా, పాడు౯ా మందునిభంగి గోపవనితేల్ పాణిధ్యనుల్ నేయంగా 

నాడుక జం త్రమున్రై వడిం బరవశుం డై హస్తముల్ ద్రిప్పుచుం 

జూడ న్నే రనివానిభంగి జనులం జూచుకా నగు౯ా బాలురం 

గాడుం బెద్దలపంపు నేయ జను "డాంగుక౯ా మట్టిం జిట్టాడుచున్, ' 418 

క . చుం చెదుగుం బాలు చావు మ్యుదంచితముగ ననుడం. బాలు, ద్రాని జననితోం 
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జుం చెదుగ దనుచు లీలా, చుంచుం జై యతండు చుంచుం జూఫ్రు నేం ట్రా 

క, నెలగోల వట్టుకొని జల, కలళములో నీడం జూచి కలశయుతుం డై 

“నిలనోలం బావం డొకం డిచె, తలంచెక౯ా ననుంగొట్ట ననుచు దల్లి కిం జెస్పెన్, 

క, భితులు వచ్చెద శేడ్చిన, భిమూపాత్రమున వైచి చెగడించి నిను౯ 
థికీంచద రని చెప్పిన, భితులం గని సొతల్లిం గనియు ఫీతిల్లు నాం 421 

జరా నం౦ందాదులు బృం'దావనంబునకు నరుగుచంచుట ధీఆా- 

వ, కట్లు కృష్ణుండు బవాువిధంబుల. గవటబాలవీలల వినోదింప బృవహాద్వ్యనం 

బున నందాదు లై నగోవవృద్లులు మహోత్పాతంబు లగుటయు వానివలన 

బాలుం డు _తృరించుటయుం బూచి యేకాంతంబున నొక్క._నాడు విచారింప 

నువనందుం డనువృద్ధగోపకుండు దనయెటుక మెజుని యి ట్రనియె, 422 

బ్రక్కడ నుందురే మనుజు లీమనకృష్ణున శెగ్లు నేయం గా 
రక్కసురాలు చ న్నొసలగా కాలపయిక్ సుడిగాలి వీఇం చె టైం 

గిగా జయం దరుల్ వడియె. "గేశవ్రుసత్కృపషం దవ్చె జూలు నేం 

చడ నై శనం బోవలయు నిం కిట గోవకులార వింటిలే, 423 

క, కసవు గల దిరవు వసులకు, లసద ద్రినదీమహీజలతికావలి చెం 

చెసను గాంపురమునకును, బొసగును బృందావనంబు వొదం డచ్చటికిన్ , 

వ, ఆని పలుకునుపనందునిపలుకుల కారుర్ణ 'లైనగోవకు లిదియ కార్భంబుమందల 
యని కొందల మందక యాలనుందల నమందగనునంబున ముందరనడవం బనిచి 

విలుందం గృందుకొనకుండ బాలవృద్ధనారు లెక్కి_నతేరులు సాగించి తారు 
తనుశ్రాణలోణీర బాణధరు లై విండ్లం బట్టుకొని నడవ బండ్ల వెనుకం గొమ్ము 
లిమ్లులం బూరించుచు నవారక్థింబు లగుతూ ర్యరవంబులు నెలంగ నార్యసురోహి. 

తసమేతు-లె వేడుకలు కొనలు నిగుడ మొన శేర్చజచుకొని పావనం బగుబ్బం 
దావనంబునకుం జని రప్పుడు, 425 

తరలము. పసువు లాడి యురోజకుంకుమపంక శో భిత లైలస 

ద్భసన లై కచభారచంపకదామ లై సులలామ లై 

పసీండిమాడలకాంతు లల్లులం _బర్వం చేరులమిాందం చెం 

వసం బాడిరి ప్రై త లోహరిశే పాల లింపగునేలలన్. 426 

వ, అప్పుడు రోహిణీ మునోద "లేకరథంబునం బరివూన్ల మనోరథ శై రామకృష్ణుల 

ముందట నిడుకొని వారలవినోదంబులకు బ్ర 'మోదంబు నొందుచుం జని 

రిట్లు గోవకులు బృందావనంబు సొచ్చి యం దర్ధచం చాకారంబుగ శకటసందో 
లో 

హాంబు నిలిపి మందల విడియించి వనీయించిరి, 4927 

క, ఇెందిరి బలమాధను లభి నందించుచుం బరమపావనము నంచితకా 

భిందీసంజీవనముక్, బృందావనము౯ మునీర ద్ర బృందావనమున్ . 428 

లై 
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వ, ఇట్లు బృందావనంబు6 జెంది యందుః కొంత కాలంబునకు రామకృష్ణులు సమా 
ననయస్కు_ లై ననోవబాలకులంగూడికొని వేడుకలూడుకొన దూడలయగా చుచు, 

సీ, వేణువు లూందుచు వివిధరూవములతో గంతులు నైతురు కాతుకమున 
గంరుకంబళాదుల గోవృషంబులం బన్ని పసవృపభ ము లని వ్ర తిఘటింతు 
రల్లులు దట్టించి యంస్తు9లగ జైలు మొరయం దన్నుదు రోలి ముమ్థరముగం 
బన్నిదంబులు వైచి ఫలమంజరులు గూర్చి ప్రైటు లాడుదురు స్రావీణ్య మొప్ప 

లే, వన్యజంతు చయంబుల బాొనివాని, వడురు వదురుచు వంచించి పట్ర “బోదు 

రంబుజాకరములం జల్టులాడం జనుద్కు రాకుమారులు చాల్యవిహారు లగుచు, 

క, పోరుదురు గికురు వొడుచుచుం దూటుదురు భయంబు "లేక తోరవుటిరువుల్ 
జాబుదురు ఘనశిలాతటిి మోూణుదు శెన్నంగరాని మెలకవల నృపా, 431 

వ, అంత నొక్క_నాండు యమునాతీరంబున శాకుమారులు గోవకుమారులుం చారు 
ను గ్రైవుల మేవ నొక్క_రక్క_సుండు క్ర వురూవునవచ్చి వారల హింనీంపందలంచి, 

ఒక వత్సానుర బకానురులవధ రఆా- 

క వ్రైఫులయజ్ఞులు నాకుచు?, డైవులలో నిదియె మంచిశ్రే, వనంగ6 గడుం 
జూపట్టి భ_క్టసంగతిం గనె చనువానిమ్రలం గ్రైవె తిరిగాన్, 4838 

వ, వాని నెణ్ంగి కృష్ణుండు రామునకుం చెప్పి, 4834 

చ, ఇది యొకమంచి లే విను జెంతయు నొచ్చెడి నంచు డానీ త 
త్పదములుం దోంళయుకో బిగియం బట్టి చెలంగి వెలంగ మ్రానితో Cc 

జదియంగ నొక్క_ పెట్టుగొని చంవెం గుమారుండు లేలగరక్క_సుం 
గుదులుకొనంగ బాలకులు గో యని యార్వ నఖక్యలీలతోన్, 495 

వ, ఇట్లు రక్క_సుండు వ్రైటువడి విశాలం బగుసాలంబుతో నేలం నాలి నః పుడు. 

క్క గొంగడు 'లెగురల వైచుచుం జంగున దాంటుచును జెలలి చవ్చట లిడుచుం 
బొంగుచుః గృమ్షునిం బొగడుచు౧ (దు ం౦గినరక్క_సునిం జూచి శత్రు భరి కొమరుల్, 

వ, ఆసమయంబున వేలుపులు నిరులవానలు గురియించి రివ్విధంబున, 468 
క వత్సములపగిది జగముల, వత్సలతకా మనుపం జూచువా౭డై యుంటన్ 

వత్సముల మేపు చుండియు, వత్సాసురుం జంవె భ_కవత్సలు: డధిపా, 489 

వ, మజియు నొక్కనాండు లేపకడ సోపకుమారులు 'క్రేపులం గొంచు నడవికిం 
జని యెండం బడి మెండుకొనినదప్పిని చెండువడినతమతములేగకదువుల 'నేర్చరిం 

చి నిలువరించుకొని కలంకంబు 'లేనియొక్క_ఫొలంకున నీరు చావించి 'తారును 
లో 

జలపానంబు నేని వచ్చు నెడ నందు, 440 

క, అకలంకులు బాలురు గని రకుటిలదంభోభిహతసితా డొ శిఖరరవా 

వకముళా హారిహింసారం,భకముకా బకనుకొ విథాలభయదాంబకమున్, 441 

_వ, శని దానియిడలిపొడువునకు వెజంగువడి చూచుచుండ, 442 
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ఆ, ఎల్ల కనులు మాని యేకా గ చిత్తు టైం నౌనివృత్తి తి నితరమువుత విడిచి 

వనములోన నిలిచి వనజాతుపై దృష్టిం, జేర్చి బకు-డు దపసిచెలువు దాల్చి, 

వ, అవ్విధంబున నొ దుంగు వెట్టుకొనియుండి, 444 

ఉ. చంచువు దీటి పక్షములు జబ్లున విచ్చి పదంబు లెత్తి కు 
వ్పీంచి నభంబుసె శకెగసీ ఏపణఘోపణవ క్ర డై విజృం 

ఫించి గరుత్సమిారమున ఫీన్నము లై తరు లోలి గూల గా 

మించి బకొసురుం డొొడినీ మ్రింగ సహిన్లునిం జిన్ని కృష్ణునిన్ + 445 

క, సంగడి లోకము లన్నియు, మ్రింగుచుం గ్ర కు చును బయల మెలగించుచు ను 

ప్పూంగెడి "వీడుకకాం డటు, మ్రీంగుడువకే బకునిచేత మరా చెజ్ంి నృపా, 

క, దనుజుండు మింగిన గృష్షునిం గన లేక బలాదిబాలక వముఖు లచే 

తను ల వెజం గందిరి చ య్యన బ్రా బాణము లేనియిం వో ది ద్రియంబులభంగిన్ « 447 

వ, ఇట్టు మ్రింగుడువడి లోనికిం జనక, 448 

ఛాకంఠో పాంతము చెడలుకా మెజముచుం గాలాగ్ని చందంబునం 

గుంఠీభూతు:డు గాక వేండ్ర మగునాగోపాలబాలు౯ జయో 
త్క_ంఠుక బ్ర బ్రహాగురుకా మహశ+మపాముం జక్క_కా మ్రింగ రా దంచును 

బ్రుంథం చాకుము వాడు గ కై వడలకా లోకం బశోకంబు గన్, 449 

క, కృక్కి మసాఘోపముత్రోం జక్క దను బొడువరాంగ6 జంచులురెండున్ 

మ్రక్కయబట్టి తృణను క్రి క్రియ, (గ గృక్కు_న హరి సీర బకునిం గ లహోత్సుకునిన్ . 

వ, అప్పు డానందనందనునివిరాంద వేలుపులు సాలుపులుగా నందనమల్లి కాదికుసుమ 
వర్షంబులు హర్షంబునం గురియించిరి, దేవవాద్యంబులు మొరనె రామాడి 

గోపకుమారులు “ప్రాణంబులతోం గహాూడినయిం ది యంబులునుంబో లెం గృమృణుం 

గ బ్రప్షూనిం గని రమ్మని కౌంగిలించుకొనీి కృష్ణసహితు లయి లేణచాయటులోే వారల 

దాంటించుకొని మొదగమనంబున మంద కరిగిరి వారలచేత నావృత్తాంతం బం 

తయు విని వెటంగుపడి గోవగోపీకాజనంబులు, 451 

క, ఆవదలమోా(ద నావద్య లీపాపనిం జెంది తొల నీయర్భకుమై 

వేపడినఖలులు దహాసున్సి వై పున శలభములపగిదిం బడిరి ధరిత్రిన్ + 452 

వ, అని పలికిరి మజీయు నారామకృష్ణులు ేవులం గాచుతజీ, 45కి 

సీ కపులమై జల రాఖిః గట్టుదమా యని కట్టుదు రడ్డంబు గాలువలకు 

మునులమై తపములు “మొనయుదమూా యని 'సూనులై యుందురుమాట "లేక 

గంధర్వవరులమై గానవిద్యలు మణి బాడుదమా యని పాడం జబొత్తు 

రప్పరోజనుల మై యాడుదమా యని యాండురూపులం చాల్ప్చీ యాడంజనుదు 

ఆః రమురభె వై త్యవరులమై యసబ్దీం ద్ర తవా యని సరోవరములయందు -హా_స్ట 

_దండచయముం ద్ర తరుతురుః తమయీడ్యు కొొనమురు లనుచరింపగొమరుమిగులం 



168 శ్రీమదాంధ్ర భాగ వతీము 

తరి ($్రీకృష్ణుండు నోవకులతో బంతి చల్దులు గుడువ వనమున “కే(గుట క్రితి 

వ, అంత నొక్కనాండు రామకృష్ణులు గాంతారంబున బంతిచలుదులు గుడువ 

నద్య|ోగించి ప్రా పొద్దున లే లెచి గృద్దనం దమయింటి లే్శగకదుపులం గదలించి సురం 

గంబు లగుళ ంసంబులు వూరేందిన విని మేలుకని సంరంభంబున గోపడింభకులు 

చలిదికావడులు మూప్రల వహించి సజ్ఞంబు లగుక జ్ఞంబులు గట్టికని పదృ త్రాణ 

వేత్రదండధరు లై లెక్కలకు వెక్కసం బై బై నతమతిము శ్రేపుకదుపులం జప్పుడించి 

రొవ్వుకొనుచుం గాననంబు సొచ్చి కాంచసముణిపుంజగుంజాదిభూవణభూపితు 

లయు్య్యను ఫలకుసుమకోరకపల్ల వవల్లరులు దొడనులుగా నిడికొని కొమ్ము లిమ్ము 

గం బూరించుచు వెణున్సలూందుచుం దుమెదలం గూడి పాడుచు మయూరంబుల 

తోడం గూడి యాడుచుం బికంబులంగలనసీ కాయుచు శుకంబులం జేరి రొదలు 

నేయుచుం బులుంగులనీడలం బాజుచుం బొదరింధ్లం దూాటుచు సరాళంబు 

లగువాగులు గడచుచు మరఠాళంబులచంత నడచుచు బకన్జులం గని నిలు 

చుచు సారసంబులం జోపి యలంచుచు నదీజలంబులం దోంగుచుం దీవయు 
య్యెలల నూంగుచుం బల్లంబులకొ డాంగుచు దూరంబుల "కేంగచు గపులసం 

గడిం దరువు లెక్కుచు పలంబుల మెక్కు_చు రసంబులకుం బొక్కు_చు నింగికి 

నిక్కు_చు నీడలు సూచి నవ్వుచు గయ్యంబులకుం గాలు ద్రవ్వుచుం జెలం 

గుచు మెలంగుచు వ్రాలుచు సోలుచు బవాు వకౌరంబుల ఛరీరవికారంబులు 

నేయుచు మజీయును, శీర్ 

క, ఒకనొకనిచ్చోకావడ్కి నొకండొకం డడకించి దాంచు నొకం డొకం డది వె 

టొకం డొకని ముటి(గికొని చన నొకం డొకం డది దెచ్చి యిచ్చునుర్వినాథా, 

క, ఒక్క_ండు ము న్నేమజి చన నొక్క_(డు బలుబొబ్బ 'వెట్టు నులికివడ౯ వే 
జొక్క_ండు మిట్టి తటాలున, నొక్కనికనుదోయిమూయు నొక్కండు నగయన్, 

క తీపు గలకజ్ఞ మన్వుండు, గోవిందం నొడిసీ వుచ్చుకొని త్రొ తోపాడం 

చై వడి యది గొని యొక్కండు క్రేవులలో నిట్టు నట్టుం గకుకించు నృపా, 458 

క్క వనజాతుండు ము న్నరిగిన, మునుపెడంగా నతని నేని ముస్హైద ననుచుం 
జని మును ముట్టనివానిక్కా మును ముట్టినవాండు నవ్వు మొనసి నశేంద్రా, 459 

వ, ఇవ్విధంబున, 460 

ఉ, ఎన్న (డునైన యోగివిభు లెవ్వనిపాదవశాగ మిరితేయుం 

గన్నులం గాన రట్టివారిం గాంగిటం చేర్పుచుం 'జెట్టం బట్టుచుం 

దన్నుుచుం (గ్ర సుద్దుచుకా నగును దద్దయుం టై వడి “కూడి ' యాడుచు౯ 

మన్నన జేయ ల నకుమారులభాగ ఫ్ర్రము లింత మయొవ్వునే. 461 

క, విందులకును హాసుఖా, నందం బై భ_క్షగణమునకు దైవత మై 

మందులకు లు డగుహౌరి, పొందు? గనిగి గొల్ల లిట్టివుణ్యులు గలరే. 462 
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వ, అని పలికి శుక యోగీంద్రుండు మణీయు నిట్లనియె, 468 

క, అమరు లమృతపానంబున, నమరినవా రయు నేనిశాటునిపంచ 

త్యమునకు 'నెదుళ్లు సూతుర్కు తము నమ్మక యట్టి యసుండు దర్భ్చోద్ధతుం డై. 

క, బకునికిం దమ్థుండు గావున, బకమరణము చెలిసి కంసువంపున గోపా 

లక బాలురతోం గూడనుు బక వై రిని ద్రుంతు ననుచుం బటుదోపమునన్, 465 

క, బాలుర ప్రా,ణంబులు గో పొాలురకు మద ట్ర జాతుస్రాణముమా టీ 

బాలుర జంపిన నంతియ "చాలును గోపాలులెల్ల సమసీనవారల్ శ 466 

వ, అని నిశ్చయించి 'యోజనంబునిడువును క మహాపర్గతంబుపొడువును గొండ 
తుదల మోణీనకోటిలును మిన్ను దన్ని పన్ని ననల్ల మొగిళ్ల వెల్లు గలచెదవులును 
బిలంబులకు నగ్గలం బై నయిగుళ్ల సందులును నంధకారబంధురం బై నవదనాంత 

రాళంబును దావానలజాలాఫీలం బైనదృష్టిజాలంబును వేడిమికి నివాసంబు 

వై. నయుచ్చా (సనిక్యాసంబులును మెజటియ నేల నాలుకలు వజుచుకొని 
ఘోరం బగునజగరాకారంబున, . 467 

క, జాపీరము లేక యిప్పుడు గ్రేవుల గోపాలసుతులం గృష్టునితోడకా 
గీ వెట్టంగ మ్రింగెద నన్ని పాపపురక్కసుండు త్రోవ బడి యుండె నృపా, 168 

వ, ఆసమయంబున, 469 

మ, ఒకవన్యాజగ నేం ద్ర మల్ల బె గిరింద్రోో త్చేధమై దావసపొా 

వకశీలావరువ. వ్రచండతరనిళ్ళా గసంబుతో ఫఘాారవ 

హ్నిక రాళాతతజిహ్వూతో 'డ మనల౯ హింసింప నీత్సించుచుక 
వికటంచై పడి సాగి యున్నది పురోవీథిం గనుంగొంటి కే, 470 

వ, అని యొండొరులకుం జూప్రుచు, 471 

మ, బకునిం జంపీనక న్హుం డుండ మనకుం భా వుంచు( జింతింవ చే 

టికి రా పోదము దాటి కాక యది కౌటిల్యంబుతో మ్రింగుడుకా 
బకువెంటం జనుం గ ఎన్ల్టుచేత ననుచుం బడ్ధాయు నీకీంచి యు 

త్సుకు లై చేతులు వేసీకొంచు నగుచుా దుర్యారు లై వపవోవలోన్, 472 

వ, వారలం జూచి హారి దనమనంబున, 478 

ఉ, అర్బకు తెల్లం బాము దివిజాంతకుం డౌట యెటుంగ రక్క_టా 

నిర్భయులై యెదుర్కొనిరి నే గల నంచు విమూథు లంచు నా 
విర్నవచదా గ్ హత్యమున వె_న్లగులం దమలేంగ పిండుతో 

దుర్భరఘాోరసర్పఘనతుండబిలాంతముం జొచ్చి రందలున్ , | 474 

వ, అయ్య వసరంబున, 475 

భా, చేల్చుల్ సూచి భయంబు నొంద టే సనా వేశంబుతో నుజ్జ ల 

'తృల్పాంతో ద్వైలమానజివ్వాదహనాకారంబుతో ని ౦0౫౧న 
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స్వల్పాహ్ిం ద్ర, ము మాధవార్చితమనో వాన్టిపారసంచారులకా 

స్వల్పాకారుల శికర్థభారులం గుమారాభీరులకా ధిరులన్, 476 

వ, అట్లు వెనుంచాము చేత మ్రింగుడుప పడుసంగడికాఅగమిం జూచి కృష్ణుండు, 477 

చ పడుచులు లేంగలుం గలసి = నై కొని వత్తురు తొల్లి కృష్ణ మూ 

కొడుకు ల చేల శా రనుచు ం సోవిక లెల్లను బల్క_ నేక్తి యకా 

నొడివెద నేడు పన్న గమునోరికి ఏరికి నొక్క_లంక గో 

నొడంబడ నేల చేని విధి యూడక సే నేయుగదయ్య శ్రార్యనుల్, 478 

వ, అని తలపోసి యఖిలలోచనుండును నిజా శ్రితని గ వామోచనుండును నైనతమ్లు 

కంటి మింటి తెరువరులు 'మొజు లిడ రక్క_సు లుక్కు. మిగుల వెక్క_సం బగునజగ 

రం బయి యున్న యన్న రభోజనుకుత్తుకకుం బొత్తుగొని మొ త్తంబువెంట నంటం 
జని తమ్ము నందటుం జిందణనందణి నేసి మింగ నగ్గలించునజగ రంబుకంఠదాషరం 

బున సమోరంబు వెడలకుండం దనళదీరంబు వెంచి గృద్దన మిచ్చె సజుచినట్లుండ, 

క, ఊపిరి వడలక కడుపున, వా పొదవినం చాముస్రాణహాతంబులు సం 

తాపించి శిరము ప్రక్కలు వావికొనుచు వెడలి నియం బటుఘోపషముతో న్, 

రా క్రూరవ్యాళవిశాలకుకీ గతుల౯ా గోవత్పసంఘంబుతోం 

గాసుణ్యామృతవృష్టిచేత బ్ర బృదుకం గాం జూచి వత్సంబులుకా 

వారుం దాను దచాస్యవిథి వ మగుడకా వఇఇ్పక౯ా ఘనోన్లు క్ట కుడ 

తారానీకముతోడ నొ వృెసంగ నా తాకేశుచందంబునన్. 481 

ఆ, అమకవరులకొొటుకుం గమలజాండం చెల్ల, బలి డిరస్క_రించి బబియువడుగు 

గోపసుతులకొజుకుం బాపప్రుచెనుబాము, గళను దూంటుగట్ట బలియకున్నె, 

6, _ఆపెనులటాముమేన నొకయద్భుత మెన వెలుంగు ది క్షటో 

ద్దీపక మై వడికా వెడలి చేవపథంబునం చేజరిల్లుచుం 

ఢ్వేపులు బాలురుల౯ాొ చెదర గృష్షని దేహము వచ్చి చొచ్చె నా 

పాపడు సొచ్చి ప్రాణములం బావీినయంతన శుద్ధస స్ప్చత్తషమై. 488 

క, తనరూ పొకమా జైనన్కు మనమున నిడికోనినం బావమయు నై నను లోం 

గొని చనువారి దను (మ్రింగిన, దనుజునిం గొనిపోవకున్నె తనలోవలికిన్, 484 

వ, తదవసరంబున సురలు , గుసుమవర్షంబులు గురియించిరి రంభాదు లాడిరి గంధ 

'ర్యాదులు పొడిరి 'మేఘంబులు మృదంగంబులభ ంగి ఘూోషించె సిద్ధగణంబులు 

జయజయభాషణంబులు భాషించి రంత, 485 

ఛా,ఆవాదస్థింబులు నామహాజయరనం బాపాట లాయాటలుం 

దేవజ్యేస్థుడు పద్మ జుండు వినీ ప్రీ తిక భూమి "శీలెంచి నే 

డీవత్సార్శ కులకా 'భుజంగవతి హారసింపయగ నీణాలకుం 5 

డేవెంట౯ా ట్ర దికించె మే లనుచు నూహిం చెం గడుళ నివ్వెజన్ .. 480 
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వ, అంత. నయ్యజగరచక్ష, ంబు గొన్నిదివసంబుల శెండి వెద్దకాలంబు నోపాలబా 

లురకుం గేళిబిలంబై యుండె నిట్లు శామారవివోరంబున నై దవయేంటం గృృ్షుం 

డఘాసురునిం జగయూాచుటయుం దమ్ముం గాచుటయు నాఅవయేంటి దైన పౌ 

గండవృత్తాతం బని చి త్తంబుల నశ నూరులు దలంచు చుందు రని చెప్పిన 

నప్పుడమి ఆం డప్పరమయోగీంద్రున కి ట్లనియ, 487 

ఫీ అయి చేండ్లు కామార మటవినాంద నె చేండ్లు పాగండ మనియెడుప్రాయమందు 

నయిదేండ్ల వాం కైనయస్టాముచరితంబు వాగుడ మని గోవబాలు "రెల్లం 

దలంతు రంటివె యొట్టు దలంతురు వారలు నిరుడు శేపీనవని నెంటి దనయ 

వచ్చునే యిది నాకు వరుసతో నెఆీంగింపు మనవుడు యతిచం ద్రుం డై నళుకుండు 
ఆ, యోగదృష్టిం జూచి యొక్కింత భావించి, వినుము రాజవరస్థి వినయధుర్య 

పరమగుహ్య మసుచుం బలుకుదు రార్యులు, శిహ్యజనుల క్ర నేయుతలంపుః 

న్ (వ్రీయురాలివలనివ్నార్తలు, చీ యజనులకు నెల్ల వ్రాద్దుం బ్రీయ మగుభంగిం 

ట్ర్యుం డగువారిచరితంబులు, చ్రియభ క కుల “వో యెడల శ్రియములు గావే, 

వ, అని పలికి యోగీంద్రుండు రా జేంద్రున కిట్లనియె న టభూసురుమొగంబువలనం 
గడచనిన లేగల గేవకుమారుల౯ా (బిదికించి వారును దానునుం జని చని, 

మ, కనియెం గృన్లుడు సాధునీరము' మహాగంఖీరముం బద్యకో 
కనదాస్వాదన నోద వోదమదభృంగ ద్యంద్యయుం కారముకా 
ఘనకల్లోలల తావితాసవిహర త్కాదంబకో లావాల 

స్వనవిస్సారము మందవాయుజక ణాసారంబుం గాసారమున్ , 491 

ఇథి గో-పాలబాలురు కృన్లునితో (గాడ చల్దం లారగించుట శ్రా 

వ్య కని తమ్మికంటి తమ్ములయింటిసొబగునకు నిచ్చి మెచ్చుచుం జెచ్చెర గాలి నోలిం 

గద లెడుకరళ్ల తుంపురులజల్లు వెల్లున నొడభుగగురుపొాడువం గొలంకు:లంకులం 

గాయవండుల గొ లలమ్రే (గున వీలని పట్టు గ లెట్టుందుటుమునీడల నొప్పుచున్న 

యిసుక శిప్పలవిపు సూచి వేడుక వీచ్చలింవ నెచ్చాలుల కి ట్రనియె, 492 

కా, ఎండా మ్టితి రాశటం బడితి 80 కేలా విలం భింవం7ా 

రం దోబాహకులార చట్ట గుడువకా రమ్యుస్థలం బిక్క. డీ 

దండకా లేలలు నీరు ద్రావి యిర వందం బచ్చికల్ “మేయుచుం 

దండం నై వివారించుచుండంగ నమంద పీ చలి భతీంతమే, 498 

వ్య అనిన నగు గాక యని వత? ాంబుల నుత్చాహంబున నర్మ లంబు లగుజలంబులు 

దావించి పచ్చికలమొల్ల యులు గ లసల్లంబుల నిలిపి చొక్కంబు లగుచల్డుల 
లో 
చిక్కంబులు సక్కం డించి, 494 

మ, జలజాంతసి స్థ్స్తశర్షి కం దిరిగి రా సంఘంబు లై యున్న జే 

కులచందంబునం గష్టునిం దిరిగి రా గనార్చుండి వీక్సించుభుక 
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శిలలుం బల్లవముల్ దృణంబులు లతల్ చిక్కంబులుం బువ్వ లా 
కులు కంచంబులు గా భుజించి రచటకా గోపార్భకుల్ భూవరాం 

సీ, మాటిమాటికివ్రేలు మడిచి యూరించుచు 
నూరుంగాయలు దినుచుండు నొక్క_6 

ద్ కనికంచముల ని వొడినీ చయ మింగి 

మాడ లే దని నోరు సూష్య నక 

డేను రార్టురచల్లు లెలమీం బన్నద మూడి 

కూూరొ గ్రాన్ కూర్కొని కుసుం-నం నొక్క 

డన్ని యుండలం బంచి యిడుట 'సెప్పులితన 

మనుచు బంతెనగుండు లాడు నొకండు 

కృష్ణం జూడు మనుచు గికురించి వరుమోల 

మేలిభత్యురాశి మెసంగు నొకడు 
నవ్వు నొక(డు సఖుల నవ్వుంచు నొక్కండు 

ముచ్చటాడు నొకండు మరియు నొకండు, 
వ, అయస్టవస సరంబున, 

సీ, కడుపున దిండుగాం గట్టినవలువలో లాలితవంశనాళంబుం జొనిపి 

విములళ ్ రంగంబును "పే త్తే దండంబును జూజీ రానీక -డాచంక నిణేకి 

విరాంగడ వెరుంగుతో మేళవించినచప్టిముద్ద డాపలిచేత 'మొనయ నునిచి 
చెలరేగి కొసరి తెచ్చినయూ రుణాయలు చ శృసందులయందు వెలయ నిజీకి 

ఆ, సంగడీలనడుమం జక్కంగం గూర్చుండి నర్తభ భాహణముల నగన్ర నెజవీ 
యాగభో_క్ష కృష్ణుం డమరులు వెబుః గంద్క శై శవంబు మెజిసీ చట్ట గుడ్డి 

ఆ శు 
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వ, ఇట్లు కృష్ణసహితు లయినగోవకుమారులు చట్దులు నడుచు నెడయో ః గోవులు En 

లకుం జొచ్చివచ్చనిగ జీకిజొంపంబులగుంపుల కుటికి లంపులు సేయుచు ఘోరం 

బగునరణర్థింబునడుమః తోరం బగుదూరంబు సనిన వానిం గానక వెజచుచు 
న్నగోపడింఛకులకు. నంభోజనయనుం డి ట్లనియొ, 

మ, వినుం డోబాలకులార [శేష (న్రైవు లటవీవీధికా మజోదూరముం 

జనియెం నోమలఘాసఖాట్సరతో త్పాహంబుతో నెందుం బో 

యెనొ 'యేమయ్యొనొ క్రూరజంతువులచే చేయాపదం బొంబదెనో 

కని కెత్తుం గుడువుండు చట్లెం నొజంతల్ గా కుండ మొ రందటలున్, 

'వ. అని చెప్పి, 

ం తరి బహ సోవతృములను సోవబాలకులను నంతర్థానంబు సే ములు ధ్ర 

వా, క ర్ధాలంబిత కాకవ వతములతో శై వేయహారాలితో 

స్ఫర్ణాభాసితవే త్ర త దండకముతో సత్ఫింఛ। దామంబుతోం 
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బూర్లో త్చాహముతో ధృ తాన్నకబళో త్ఫుల్లాబ్దవా_స్హ సంబుతోం 

దూర్ల ర త్వంబున నగా లేయలకు నై దూశాటవీ వీథికిన్ . 

వ, 9 శ్రుగుచు 

న్య ఇచ్చోం బచ్చిక మేనీన, విచ్చోం ద్దానినవి తోయ మేంగిన న విచ్చో 
'ద్ధ్యంకీ 

నిచోట డు ద 4. యతో a 

at + | గ బట కార ఇ . wr ణః క oe wre 

క, కంజదళొ యుండు పదశ , గజ లోల సార సరుట్చు నునె 
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వ, అంత, 

శా వాలుం డయ్యు నితం డఘాసురుండు ద్రుంవ౯ా బాలురం గా! గ్రైవుల౯ా 
వవీలళా బ్రైదిక్ించె నొక్కొ. భువి నూహింవం గడుం బోద్య ప మం 

బాలో సబుజసంభ వుండు సని మాయా బాలుశుంభద్బలం 

బాలోకింపం దలంచి "డాంచె నొకచో నాలేగల౯ బాలురన్, 
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నస జాత అందె దె అయనను. వుం 
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వ, ఆసమయంబున దూడలువోయినజాడయటణుంగక తప్పి యప్పద్మ లోచనుం 'డెవ్చటి 

హొలంకుకడరకు వచ్చి యచ్చోట సెచ్చెలులం గానక వారం చేరి బే కుండుట 

నిశ్చయించి గోవిందుండు విశ్యవిదుండు గావున నిది విరించి మొఅంగని యెణీంగి 
తిరిగి పోనుచు. 

వా, వంచింవం బని లేదు బహ కిచటకా వత్సంబులకా బాలుర౯ా 

వంచించెం గను (బూమి తన్ను మరలకా వందించు టాళ్ళ గర మే 

వంచింప౯ా మన కేల "తెచ్చుటకు నై వ బ్దంచు బ్రహ్మాండము 
లగంచింపకా మరలింప 'నేర్పహరి ఫీలా ముంద హాసాస్యుం డై ఇ 

క, గోపాలసుతులు లే రని, గోపికలకు జెవ ప్ప నేల గోపాలకులుకా 

గోపికలు నలర బాలుర, క్రైేపులరూప పముల నేం జరించెద ననుచున్, 

మె కరముల్ పాదములుకా శిరంబు లవలగ్నంబుల్ ముఖంబుల్ భుజూం 

తరముల్ ముక్కులు గన్ను లుక్ శోనణముల్ దంతొదులుకొ దండ కొం 

బరస్ర, గ్వణునిపూణభూప ఇణవయోభాపూగుణాఖార్థినత 

త్పరతల్ వీడ్వడకుండం దాల్చె విభుం 'డావత్సార్భ కాకారముల్ ం 

క, రూపంబు లెల్ల నగు బవ. రూూపకుం డిటు బాలవత్సరూపంబులతో 

నేపారు శువి చోద్యము, రూపింపయగగ నతని కితరరరూవము గలే, 

క, మరలును మనియెడుక_ర్రయు, మరలించుకుమారకులును మరలెడిక్రే ఫుల్ 
వరికింప చాన మై వార్కి మరలం జనె లీలతోడ మందకు నధిపా, 

508 

509 

510 

511 

512 

518 

వ, ఇట్లు బాలవత్సరూపంబులతో వివారించుచు మందకు వచ్చి వారివారిదొడ్ల నమ్యై 
వత్సరంబుల ముందటీకందువల నిలిపి త_త్సద్బాలరూపంబుల నందణిగ్భ వాంబులం 

బ్ర చేశించి వేణునాదంబులు నేసిన, 514 
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చ, కొడుకులవేణునాదములు గొబ్బున వీనులకుం చ్రీయంబు లై 
ముడివడ వేచి య _త్రికొని మూర్కొని తల్లులు కాంగలించుచుం 

జడినొనం జే(పు వచ్చి తమచన్ను లయందు “సుథాసమంబు లై 

వడ లెడిపాలు నిండుకొొను వేడుక నిచ్సిరి తత్సు తాళికిన్ ం క్15 

వ, ముజీయుం దల్లు లుల్లంబులం _ చెల్లుగ చెల్లిగొనువేడుకలం దమనందను లకు 

నలుంగు ఓడి మజ్జనంబులు గావించి గందంబు లలంది తొడనవులు దొడిగి నిటల 

తటంబుల రమెతిలకంబులు వెట్టి సక లపదార్థసం ంపన్నంబు లయినయన్న ౦బు 

లొసంగి సన్న ములు గానిమన్న నలు 'నేనిరి, 516 

క, వతల్లుల 'కేచాలకు, లేతెజుంగునం దిరిగి వృతి నెసంగింతురు ము 

న్నాతల్లుల కాబాలక్కు లా తెజలసనం చీ తిం జేసి రవనీనాథా, ర్1ళ 

స, ఆసమయంబున, 518 

ఉ. పాయనివేడ్క తో నునికివట్లులకుం జని గోవు లెల్ల నం 
ర Cn 

జే యని చీకి హు మృనుచుం బేరిచి మరారొ-ని పంచితిప్లి వె 
లై యతిరేక మై పాదడుగులం చెడ లేక స్రవించుభున్న పా 

రౌయుడ నాకుచు౯ా సుముఖ ల యొస గా నిజవ 'తృఠో(3కిన్ ® 519 

క వ్రైతలకును గోవులకును, మాతృత్య్వముసాలం గలిగె మజి మాధనవు సె 

మూత లని హరియు నిర్మల, శాతూపహల మొప్పం దిరెగెం గడు బాల్యమునన్ 

ఆ. ఘోపజనుల శెల్లం గుజ్బలమై వేడ్క, పూంటపూంట కెలమిం బొటకరించె 
నిచ్చ కొ త్స యగుచు నీంజామునిమిాంద్క వేడ్క దమకుం దొన్మి వెలసినట్లు, 

వ ఇట్లు కృష్ణుండు ఇభాలవత్సరూప౭బులు చాబ్సీ తన్ను దాన రతీంచుకొనుచు 

మందను వనుబున ననుందమహిమంబున నొక్కయేండు క్రీడించె నాయేటికి నై 
దాటబుదినంబులు కడమవడియుండ నం వొక్క_నాండు బలభ ద్రుండును దానును 

వనంబునకుం జని మందచేరువ లేగల మేవ నతిదూరంబునం గోవర్లనశై లశిఖరం 

బున ఘాసంబులు ్రాసంబులు గొనుచున్న గ కృ లాలేలలం గ ని లలి 

చ, మదమున వుంకరించుచును మూంవుల్నవె మెడ లెత్తి చాంచుచుం 

బదములు నాట్లు రెం డయిన బాగుగ గనాడంగయ చెట్టి చాటు చుక 

వదనముల౯ా విశాలతరవాలములక౯ా వడి నె త్తి మహాల్ యా 

-మొదవులు సన్న లం గుడివె మాతుల మ్రింగాడి భంగి నాకుచున్. 528 

వ, అంత గోవకులు గోవుల వారింప నలవి గాక దన నలుకత్ “డిసీగ్ట లగ్గలం 

బుగ దుగమమార్షంబున వానివెంట నంటి వచ్చి లేగల మేపు చున్న కొడు 
కులం గని, ర్ర్లి4 

GG, అయ్యల గంటి మంచుం బులకాంకురముల్  వెలయంగల గుణ్బలం 

జయ్యన డాసీ యెత్తుకొని సంతస నుందుచుం గాంగిభించి త 
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రయెక్టిడ శాదలల్ మనము లారయగ మూర్కొని ముద్దు 'నేయుచుకా 

దయ ముబుంగు గోవకులు దద్దయు నుబ్బిరి నిబ్బరంబునన్. ర్లైన్ 

వ, ఇట్లు బాలికాలింగనంబుల నానందచాస్పువూరితనయను శై లె గోపకులు గోవుల 

తే, 

మురలీంచుకొని తలంగి చన వారలం జూచి బలభద్రు, దుండు దనలో ని ట్లని తలంచెం 

సీ, చన్ను మానినయట్టిశాబక శణివై గోగణంబులకును గోపకులకు 
నిబ్బంగి వాత్సల్య మెబ్బంగ నుదయించె హరిః దొల్లి మన్నించునట్లు వీరు 

మన్నించుచున్నారు మమతం జేయుచుం బ్రీతి నంబుజాతునిం గన్నయట్లు నాకు 
బ్రేమమయిడి డింభబ్బందంబుగనుంగొన్న నిది మహాద్భుత మెందు నెణుంగ రాదు 

మనుజదై వతదానవమాయయొకొ,_ 
కాక నాభర్త యగుచున్న కమలనయను 

మాయ్యయో కాక యితేరులమాయ నన్ను. 

గలవ నోపదు విభుమాయ గాలనోవు. ర్ర్27 

అని మున్ను ముగ్గుం డయ్యును, దనయందులదివ్యదృష్టి దప్పక బుద్ధిం 

దన చెలికాండ్ర ను గ్రైవుల, వనజాకుం డనుచుం జూచె వసుథాథశా, 528 

ఇట్లు విజ్ఞానదృష్టిం జూచి యెతీంగియు నవ్వక బలదేవుండు గొందలంవడుచుం 

గృష్షుం జూచి మహాత్మా తొల్లి యెల్ల శేవులును బుషులయంశం బనియును 

గోపాలకులు వీల్పులయంకం బనియును దోంయచుండు నిపుడు వత్స బాలకసం 

దోవాంబు సందేవాంబు లేక నీవ యని తోంచుచున్న దిదియేమి యని యడీ 

గిన నన్నకు నున్నరూవు వెన్నుండు మన్నన నేసీ శృన్నన యొజీంగించె నతండు 

నెణీం౫ నివ్విధంబున హరి బాలవత్సంబులు దానమై సంచరించినయేడు విరిం 

చికిం దనమానంబున నొక్క త్రుటిమా త్రం బయిన విరించి చనుచెంచి వత్స 

బాలకాకారుం డై న కృష్ణబాలకోం జూచి ఏ వెజంగుపడి యి ట్లని వితర్కి చె, 599 

ఛా మందం గట్టిన వత్పచాలకులు నామాయాగుహోసుప్పులె 

యెందోం బోవరు చేవ రిప్పుడును వేజే చేయ నాకన్యు లొం 

ఉందుకా లేరు నిధాతలుం. బరులు వీ ఆెవ్యార లెళ్పు రొకో 

యం బేతెంచిరొ కృష్ణతో మలంసవా బే డయ్యెడి౯ా నేంటికిన్, 580 

మ_త్తకోకిలము, | బ్రహ్మపంపున గాని పుట్టదు ప్రా పాణిసంతతి యొప్పుడు౯ 

బస నొక్కండంగాని చేతొకబప తేయ్ స సృజింపంగా 

రొ నేను సృజింప నొండొక బాలవత్పక దంబ మే 

బ్రైవ్హానుందు జనించె నొక్క_ట బహ మానది మూడయగాన్, ర్81 

వ, అని యిట్లు సకలంబును సుళ్లరంున నజీింగిడినెజవాదిముదుక యొటుక 

గల ప్రోడ “వెిజంగవడి గుద్దన చెద్ద బ్బా పాదు దద్దయుం దణపోసీ కర్ణంబు ముందల 

యటూంగక కొందలంపడుచు దందోఫనంయన, ర్92 

B49 
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క, మోహము తేక జగంబుల్క, మోహింపగంచేయ నే సెర్చి "మొననసీనవిన్లంకా 
మోాహిొంపించెద ననియెడుు వోపహామున విథఖాత దాన మోహితుండయ్యెక్, 

"తే, వగలు ఖదోసోతరుచి వెడుపగిది రా శ్రీ, మంచు చీశటి లీనమై మాయుమాడ్కి_ 
విష్ష్యుపె నన్యమాయలు విశద మగుస్తే చెడి సిబేశులగ శిమంబుం 'వెజుచుంగాక, 

వ, మజీయును, కీర 

క, పుట్టితి బుద్ది యెణేంగితిం బుట్టించితి జగము సగము వోయొను శ్రాయం 
బిట్టవి నూతనసృష్టలు, పుట్టుట లే చార యిట్టిబూమెలు భూమిన్, ర్ర86 

వ, అని యిట్లు దలవాకిట వాణి గల పోండిమిచే వాండిమి. కెక్కిన నలుమొగంబు 
ల తక్క_రిగొంటు వెనుదంట పలువెంటలం దనమనంబున వితర్కించి విచారిం 
చునెడ నతండు గనుంగొనుచుండ నబ్బాలకులు మేఘకార్ణిములును వహారకుండల 
వంటన సమాాలిశాభీ రాయులును శ్రీవత్స మంగ భాొంగద నూవ్హర కనకకటక కంకణ 

ఘకతకాంచీగుణో Pr: ములును నాపాదమ  స్తకతులసీదళదాములును విలస 

దయను ను శొంఖచ క క్ర గ దాక ములవా స స్తులును జతుర్భు జపళ స స్తు 

అంసు వీతళా శే శయవాసులును జం ఏ కాధవళపోసులును గరుణాకటాటిపేషణ 

విలాసులును రవికోటిభాసులును ననంతస చ్చిడానందరూవమహితులును సణి 

మాదిగుణో చేతులును విజాతీయ భేదరహితులును శ్రీమన్నారాయణ ప్ర తిమాన 
విగ గృుహాస్వరూపులును నసయి తవుకుం బరతంత్రు, లగుచు నృత్త తగి ఈొదిశేవా 

విశహంబులకుం జొచ్చి మెలంగసచు మూ "ర్టమంతంబు లయిన బ్రహ్లాదిచరా 
చరంబులు నణిమాదిసీద్దులును నూయూా వ వ్ర ముఖంబు లె నళ కులును మవాదాది 

చతుర్యింళ తిత త్త _త్తషంబులును గణమోే భశాలవరిణావు "పాతుసంస్కార కామకర్మ 

గుణంబులు నేవింవ "వేదాంతవిదులనై న నెబుంగ-రాని తెజుంగున మెజయుచు 

గానంబడిన వారలం గనుంగొని, రీతి? 

ఉ, బాలుర గంటి నాచెయిదిం బాసీనవారిని మున్ను వారి నేం 
బోలంయగయయజూాచునంతటన భూరినిరర్షళ దుర్తదుప్ర ప ఖా 

జాలముతోడం జూపులకుం జాలమిం చేచ్చుచు నున్న వార లే 

మాలమొ మార మెయ్యదియొ మోసము వచ్చె గదే విథాతకున్, 588 

వ, అని సక'లేం ద్ర యంబులకు వెక్క_సం బయిన స్తుక్కి. గ్రరి 

ఉ, వపరమేశు తేజమున నీసచరాచర మైన లోక ము 
ద్దీపీత మయ్య నట్టివిభు లేజముం గన్నులం జక్క_6 జూడంగా 

నక పారవళ్యమును నొందాచు సం _స్తీివితాఖి లేంద్రి ది యుం 

డై పరమేస్థి, మె మజువె నప్పుడు చిత్రవురూపుకై వడేన్, 540 

వ అట్లు మాయాలీతుందును చేదాంతవిహ్ఞానదుర్గ ర భుండును స స్వ వ కాగానందొందును 

నైన తన'బావాుళ స్థింబుం జూచి నిన్నె వడిన బ్రహ్మం గని యిక్వరుండు. 541 



దళమన్క_ంథను), వూర్యభాగను 207 
భాబాలుం జై చతురాననుండు తన యి బ్ర, పోఖిమానంబునకా 

సీ, 

et 

వ, 

గ) 

త్, 

వు, 

లోలుం డ్రై మతి దప్పి నామహిమ యాలోకింవ నేతెంచిం దా 
నాలోకింవంగ సెంతవాం డనుచు మవూయాజాలము౯కా విప్పి తే 
ల్లీ లాఠాపము లెల్ల జూ౭జె నటం గేళీచాతురీధుర్యు(డై.. 542 

అంతలోన నజీవుండు సజీవం డైన తెజుంగున నెనిమిది కన్నులు గలవేలువుగమి 
కాడు తేజ తెప్పిరి కాలుం శేలుం గదలించి ఇెచ్చెారం గన్నులు విచ్చి మాడ 
సమస్ధం డ్రై ముందటం గని వెనుకం జూచి దివి విలోకించి దిక్కులు వీక్షీంచి 
యెల్దయడలం గలయ దర్శించి తనప్రరోభాగంబున హరి సంచరించుటంజేని జాతి 
'వైరంబులు లేని నరపక్రీమృ గాదులకు నాటపట్టయి సీరి గలిగి కామన్రో,ఛాది 

ల రహీతులకు జీవనం ఎతైన బృందావనంబుం బొడగాంచి యంచె, 548 

తన కన్యములు "లేక తనశారి ముమ్షూూలవిభం డయ్యు. గోవుల వెదకువాని 
నఖిలజ్ఞాం చై యొక్క. డయ నజ్ఞాకృతిం జెలికాం డ్ర 6 బెక్కం డ్క జీరువాని 
బహిరంత రాద సంత భావళూన్యుం డయ్యు నంతంత నడుగుచొ పృరయువాని 
గంరుగభీరుం డయుర్థి గురువులు వాటుచు నట్టిట్టుం బాతరలాడువాని 
జూతిరహితుం డయుస జతురగోపార్చక్క భావ మెల్ల నచ్చువడినమేని 
చెలువ్రుచాని వా_స్హథీ తాన్న కబళంబు, వాని గాంచె నప్పుడు వాణివుగండు, క్44 

కని సంభ్రమించి విరించి రాయంచ ఢిగ్గ నుటీకి కనకదండసుకుమారం వైన శరి 

రంబుతోడ నేలం జూంగిలంబడి ముణిగణసు ప్ర కాళంబు లైన తనకిరీటశిఖర ప్రదే 

ఛంబు లా కుమారుని పాదపద్యంబులు మోన మెక్కి తోరంబు లగు నానంద 

'చాష్పజలవూరంబుల నతనియడుగులు గడిగి మటియును, ర్శర్ 

అడుగులవై 6 బడు "లేచుం, బడు గ్ర మజి లేచు నిట్లు భ_కికా మును తాం 

చొడగనీనవెంపుం దలంచుచు, దుడుక నిమహిమాబి నజుండు దుడు కడిచె నృప్మా 

అంత నల్ల నల్లన "లెచి నిలుచుండి నయశారవిండంబులు చెజుచి గోవిందుని సంద 

ర్నించి చతుర్షఖుం తు ముఖంబులు వంచి కృకాంజలి యె దిగ్గన డగ్తుత్తిక యి 

డుచు నేకచి _తృంబునం జతుర్తుఖంబుల ని ట్లని స్తుతియించె, ర్శ్వ 

నంపాలతికతోడిజ లఅదంబునైై వడి మెటుపటొల్లి యతోడిమేనివానిం 

గ మనీయమృదులాన్నక బళ ప త్ర విహిణ వేణు చిహ్నాంబులు “వలయువానిం 

గుంజావినిరి తకుండలంబులవాని శిఖపింఛ వేప్నితశిరమువాని 
న జాజి 

వనపుష్పమాలికా _వ్రాతకంఠమువాని నలినకోములచగణముల వాని 

గరుణ గడలుకొనినకడగంటివాని గో,పాలబాలుభంగిం బరణగవానిం 

నగుమొగంబువాని నను గన్నతం ట్రై న్సి నిను భజింతు యుక్కి. నీరజాతు, 

నను మన్నించి భ వజ్జనంబులకు నానందంబు నిండించు నీ 

తనురూపం బిజె నామనంబున కచింత్యం బయెక్టి నీయుల్లస 
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ఆ, 

ద్ధృనవిశ్వాకృతి నెవ్యం డోవు నెలుంగం కైవల్య మై యొప్పునా 
క త నివెద్యం బగు నీదువై భవముచందం 'బెట్టిదో యిశ్యరా, 549 

విజ్ఞానవిధము లెబుంగక, కజ్జలు నీ నీవార్తం జెప్పం ద దనువాబ్మ నముల్ 

యజశ్జేళ నీకు నిచ్చిన, యజ్ఞాలు" నిను బట్టి గాలుతు రజితు.డ వై నన్, ర్ర్్0 

శ్రే శేయములు గురియు భ్ _కీన్సి చేయక కేవలము బోధనిద్ధికి దపముం 
జేయుట విఫలము పాల్లున్న నాయము నేకులునె తలయ నధికంచై నన్, కీర్] 

నిజముగ ని న్నెలుగం గమును, నిజవాంఛలు నిన్ను. జేర్చి నీకథ వినుచుకా 

నిజకర్మ లబ్బభ డీలా సుజనులు నీ మొదలిచుంకిం బొచ్చి రథీఫాం ర్లి 

వి క్రియాశూన్యమై విషయిత్యమును లేని దగుచు నాత్తాకార మై తసర్చు 
నంతగికరణ "మొక్కయధికసాతాత్కారవిజ్ఞానమునంబట్టి వే తొరులకు 
'సెటుగంగలరాని దై 'యేపారి యుండుటంేని నీనిర్దుణ శ్రవిభూతి 

బహిరంగవీథులం చాజక దిరము లె యదుళ౪ంబు లి నిది ద్రియన ములచేత 

నెట్టకేలశై న నెలుంగంగ నగుం గాని గుణవిలానీ ననుచుం సొదురుమి/సులు 
నీగుణ వ్ర జంబు నేర రా చెటుగంగ, నొక్కమితము లేక యుంట నీశ, 558 

5b 

. తారాతుపారశీకర, భూరజముల నైన లెక్క బుధు లిడుదురు భూ 

భారావరిక్షకరుం డగ నీరమ్యుగుణాలి నెన్న నేర రగణ్యా, ర్ర్డ్తీ 

వావ వేళం గృహ జూచు నెన్నండు హరికా వీతీంతు నం చాఢ్య్యుం రై 

G, 

"కే, 

నీవెంటం బడి తో ంటికర్మ చయముకొ నిర్దాలముం జేయు చుకా 

నీవాంటై తసువాబ్మ నోగతుల ని చ్సేవించువిన్నాణి వో | 
గ కై నల్యాధిపలక్షీ నుద్దవడిం దాం గ్లైకొన్న వాం డీశ్యురా, ర్ర్ర్ 

మాయల గ బువారలను మాయల చెళ్టుడి వో నిన్ను నా 
మాయం గ లంచి నీమహిమనూనము6 జాన నంచు నేరమిం 

జేయగ బూనితిం గరుణ చేయుము కాన్రము యోగి రాజవా 
ప్రయ దవాగ్ని6 దజ్జనితేకీలము గెల్చి వెలుంగ నేర్చునే, ర్ర్6 

సీ సర్వేశ నే రజోజనికుండ మూధ్గుండం బ బ్రభుండ నేనని వెజ్హిప వ బ్రదమున 
గర్వించినాండను గ రంభా రాంధనయకుందం గజం జూడు సోననుం బ్ర, థాన 
మహదహంకృతినభోమరుదగ్ని జలభూమివరివే ప్రి తాండకుంభంబులోన 
నేదు జేనలమేన నెనయునే నెక్కడ నీదృగ్యిఖ ండంబు లేరి కైన 
సంఖ్య నేయంగశానివి సంతతంబు, నోలిం బరమాణువ్రులభంగి గ నొడలిరోను 
వివరములయంటె వర్సించు విపులభాతి, నెనయుచున్న నీ వెక్క_డ నెంత శెంత, 

తరలము. కడుపులోవల నున్న పొవ(డు గాలం దన్ని నం గిన్మ_తో 
నడువం బోలునె క్రాలి తల్లికి నాథ సన్నము దొడ్డు నై 
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యడంగి కారణకారర్థిరాప వము నైన యీసకలంబు సీ 

కడుపులోనిది గాచె పాషండం గాక నే మటి యెొవ్వండన్ , ర్ర8ి 

క భూరిలయజలధిని ద్రిత, నారాయణనాభికనులనాళ మున నజుం 

డారయం బుళ్చు ననుట నిజ మోరాజీవాతు ఫుస్హై నోటు తలంపన్, రర్9 

స్రీ నళినాశ నీ వాడినారాయణుండను జలము నారము జీవచయము నార 

నుందు నీ వుంట నీయం దవి యుంటను నారాయణుం డను నామ ముమొరు 

సకలభూతములకు సాఖీ వధీశుండ వబ్లిని ద్రించు నారాయణుండ 

నీమూ ర్తి యది నీకు నిజమూ ర్తి యసేరాధు నలెిసనాళముత్రొవ నడచి మున్ను 

తే, కడం నూచేంక్లు వెదకి నేం గాన నయితిి, నేక బేశస్టు డవు గ గా వనేకరుచివి 
జగములో నుందు నీలోన జగములుండు, నరుదునీమాయనెళ్లు న నగుచునుందు, 

మ, విను మోయీళ్యర వెల్టులకా వెలుంగు నీవిశ్వంబు నీమాయ 7 గా 
క నిజం బైన యశోద యెట్లు గనియెం గ న్నార నీకుతమీలోం 
గ నెంబో కనుల గాంచెనే భవదపాంగ శ్రి రీ బ్రవంచంబు చ 

క్క_నలో నౌ వెలి యాను లోను. వలియుం గాదే దదన్యం బగున్, 6561 

ము, ఒకండై. యుంటిని బాలవత్సములలో న్ బరి తీ వంతటకొ 

సకలోపాసీతు లౌ చతుర్భుజులు నై నె సం ప్రీ తి నేం గ్లల్వలాం 

బ్రకటశ్రీ ,గలవాండ నైతి వంటవై బ్రహరడముల్ స సూపి యొ 

న యి ట్లొక్క_(డ వై 3 తి నీవివిధలీలత్వంబుం గంటిం గదే, రీ62 

క, ఎజీంగినవారికిం దోంతువ్హు నెణిం బ్ర కృతిం చేరి జగము నిర్మింప నా 

తెబుంగున రతీంపంగ నీ తెజయన చి పహారింప రుద్రు, తెజంగంన న్ా, 563 

కః జలచరనమృుగసుగమునిన్నా కులముల జన్మించి తీవ్ర కుజనులం జెటుపం 

చెలిమిని సుజనుల మనువను, దలపోయంగ రాదు నీవిథంబు లనంతా, 564 

మృబ్బుగొలిపి యోగమాయ నిద్రించిన, "మోవరాత తృభూమ "యోగి రాజ 

క తెజుంగు లెన్ని యొప్పు డెచ్చోట నీ హాల లెవ్వం డెలుంగు నీశ్వరేళరర5 

సీ అది గాన నిజరూప వమనరాదు కలవంటి టై బవాువిధదుగిఖ మై విహీన . 

సంజ్ఞాన మై యున్న జగము సత్సుఖబోధతనుండ వై వి తుది లేక తనరు నీదు 

మాయం బుట్టుచు మనుచు లే కుండుచు నున్న చందంబున నుండుచుండు 

నొకండ వాత్తుడ వితరోపాధిళూన్యుండ వాద్య్యండ వమృతుండ వత్స్షరుండ 

ఆ, వద్వయుండవును స్వాయంజోస్టతి వావూరు 
డవు పురాణపురుషుండవు నితాంత 

సౌఖర్థినిధివి నితర్థసతర్థిమరారర్థి గవి నిరం 

జనుండ వీవు దలయుంజనునేె నిన్ను... 566 

వ, దేవా యిట్టి నీవు జీవాత్మస్వరూపుండవును సలాత్మలకు నాత్శయైన పరమాత్మ 
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స్యరూపకుండనవు నని యొన్యు రెబుంగుదురు వారు గచా గరు వనియెడు దినకరుని 

వలనం. శ్రా _ప్పం చై. నయుపనిప.దర్థ జ్ఞానం బను సునే (త్రంబునం జేసీ సంసారమి థాస 
సాగరంబు6 దరించినచందంబున నుండుదురు రజ్జనేందు ర రజ్జు వని ధయొటిం7డి 

యొటుక లేకుండ నయెకిలుంగ మి నది సర రావ బం తోంచినపిదప చెటింగిన 

వారివలన రజ్జువు రజ్ఞు వని యెలుంగుచుండ సక్సరూవంబు "లే కుండునై వడి నాత్మ 
యప్పరమాత్మ్ యని యవ్వ రెటుంగర్కు వారి కయెక్టిణుంగ మివలన సకల వ్రవం 
చంబుం గలిగి తోంచు నాత్మ యప్పర రమాత్మ యని యెన్గరెటుంగుదురు వారి క 
య్యొజుకవలనం చి పంచంబు లేకుండు నజ్ఞానసంభావిత శామకంబు 'లై నసంసార 

బంధ మోతంబులు జ్ఞానవిజ్ఞానంబులలోనివి గావు కావున గమలమి త్ర న కపహో 

రాత్రంబులు లేని తెజుంగునం బరివూ క్లజ్ఞానమూ ర్హి యగు నాత్మ యము నజ్ఞానం 
బుశేమని బంధంబును సుజ్ఞానంబు తేమని మోవంబును శేవార్తవై వె వై ననిన్ను దేహో 
దికం బని తలంచియు చేహోదికంబు నిన్నుంగాం దలందియు నాత్త వెలి నుండు 
నంచు మూఢ్డులు మూఢత్వంబున వెదకుచుందురు, వారిమాధ్గత్వంబుః జెప్ప 
"నేల బుద్ధిమంతు లై ల పరత త్ర _ర్హే (ంబుగాని జడంబును నిచే, పధించుచున్న సత్పురుషులు 
తమశరీరేంబులయంద ని న్నరయుచుందు రది గావున, £67 

థా, దేవా నీచరణవ వృసాదక ణలబ్టిం గాక లే కున్న నొం 

'డేవెంటం జను 'నమపహోమపోవు నూహొంపంగ నెవ్యారిక౯ 

నీవా రై చనువారిలో నొకండ నై ని౯ గొల్పుభాగ ఫ్టింబు నా 
శ్రీ్నే యిప్పటిజన్మ మం దయిన నొం ఇం దైన నో యిీళ్య రొ, 568 

తరలము, క తుళతంబులం బూర్ష్మ నుక్సీవి కాని వీవిటు శ్రేవులు౯ 

సుతులో నై చనుంబాలు ద్రావుకుః జొక్కియాడుచుం గౌతుక్ష, 
స్ట్తిం జరింపలోం దల్లు లై విలసిల్లు గోవుల గోపికా 

సతులధన్యత లెట్లు. చెప్పల జాలువాండ గృపానిధి, 569 

పరిపూర్త్రంబుం బురాణముం బరమానందంబు నైన బ్రహ్మమె ఇలికా 

డరు దరుదు నందఖఘూోపు స్టరజనములభాగ ర్థ"రేఖ చిరతినీపంగ న్, 570 

వకాదే నెం ది ద్రియాథీళులు చంద్రాదు లేను ఫాలాతుండు నిట్లు సూడ 
బదుమువురము నెడపడక నింద్రియపా త్రముల నీపదాంభోజముల మరంద 
మమృతంబుగాం ద్దాని యమర 'నేై కెశేంప ద్రియాభిమానులమయ్యు నతికృ తార్థ 
భావుల మైతిమి పరల సర్వేంద్రి, ది యవా్టిప్తులు నీమింద చ్ర్రాల్చి తిరుగు 

తే, గోవ గోపికాజనముల గురువిళిష్ట్ర భాగ సంపద దలపోసి వ్రస్తు సుతింప 

నలవి గా దెవ్యరికి నై నెన నంబుజాక, భ్: _క్సవత్చల సర్వేశ పరమఫపురువ, ర్71 
ఫా, వలా బహాపదంబు వేదములకుకా వీత్షీంవంగా రాని ని 

న్నీ లోకిరబున నీననాంతరమునం దీదుందలోం గః ఎ్ర్ణ యం. 
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బాలాపాొదిసబు స్థభావములు నీయందే సమర్చించు నీ 

వేలం దొక్కనిపాదశేణువులు వె వేష్టించినం జాలబే, గ్ర్7ల్లై 
ల్ శ 6 

మ, నిను హీంనీంచినపూతనాదులకు ముక నీమేటిసంశేత మి 

ర్మ 

చ్చిన నీకుం బురదారపుత్ర, గ్ ఎహాగో స్రీప్రాణదేవోదు లె 

లను వంచింపక యిచ్చుగోవ కులకుళణా లశీంప నే మిచ్చెదో 

యని సందేవాము దోంచుచున్నది ప్రవన్నానీకర యమోమణిీ, 178 
డేవాము కారాగేవాము, మోహము నిగళంబు రాగముఖరములు రిప 

వ్యూవాములు భ_క్షితో ని న్నూహింపనియంతతడవు నోకమలామో, 574 
ఆ, ఆశ్రయించుజనుల కానందనందోహా మిందలంచి వివిధ హీలతోడ 

క 

క 

క 

వ, 

షా 

నప్రపంచకుండ వయ్యూం బ్ర బవంచంబు వెలయంబేయు దీవు విశ(మరా_్ది రి 575 

ఎతేగినవారియెటుంగమి, "సులుల మె బహాంఖభాప, లేల యిీళ్యర నీవె 

“విజులో మనోవాక్కులకుకా, గనఆతీ నేయం గొలంది గాదు గాసిత్న నికీ, 576 

సర్గము నీవ యొణుంగుదు, సర్వవిలోకనుండ వీవ జగదధివతివి౯ 

సరార్రపరాధు నను నొ, సర్వేశ యను గ్రహింపు చనియెద నింకన్, 577 

జిష్టు నిశాటవిపాటన, వృష్టికులాంభో జసూర్వ విప్రా పామరగో 

వై  వ్హవసాగరహిమకర, కృష్ణా పాషండధర రగృవాదాహగ్నీ. ర్78 

చేవా సీకుం గ ల్పవక గక్టంతంబు సమస్కరించెద నని యివ్విధంబున సం స్తుతించి 

ముమ్హాటు వలగొని పాదంబుల వై ౬ బడి వీడొని బ్రవా దననెలవునకుం జనియె 

నతని మన్నించి భగవంతుం డైన హరి తొల్లి చెడి తిరిగి వచ్చిన వత్చబాలకులం 
గృమణం వైకొని ఫులినంబుకడం జేర్చె నిట్లు, 579 

శ్రీంచుతేనంబున విధి దము, వందించినయేశు గోవవరనందను లొ 
క్షి_ంచుక కాలంబుగ న్కీశ్రీంచిరి రాజేం ద్ర 'బాలకృష్ణునిమామయన్ ం 580 

ఆ, వమహాత్తుమాయ నీవిశ్వ చుంతయు, మాపి తాత్తక వుయి మునిగి యుండు 

వ 

సట్టి విష్టుమాయ నర్భకు లొక్క_యెం, ఉబుంగకుండి రనుట యేమి వెజంగు, 

అప్పుడు, ర్ద్రిల్లి 

మ, చెలికాడా యరుజెంచితే యిచటికికా నేమంబునం గ వులుళా 

వ, 

నెలవుల్ నేర నరణ్యభూవింనలనక్ నీనచు ్పునందాంకి? జ 

బలులు పీ రించుక యెవ్వురుం గుడువ కాలోకింపు రమ్మంచు నొ 

జలజామయుండు నగక౯ా భుజించి రచటకా సంభావలకా డింభకుల్, ర50తీ 

ఇట్లు బాలకులతోడం జల్టి గుడిచి వారలకు నజగ రచర్మంబు సూపుచు వనంబున 
నుండి తిరిగి, ర్దిక్మే 

పంచచచానమురము, ప ప్రసూనషింఛమాలికా ప ప్రభావిచిత్రి తి తాంగుండుం 

జ ద్రిసీజ్ఞశ ఖగ చేణునాదపొళ బజ్జలోకుండుం 
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ద్రిసన్నగోవాబాలగీత బాహాువీర్యు-డయ్యు ను 
బ్లనించి యుల గోవకుల్ నెలంగి చూడ మందకున్, రకర 

వ, ఆసమయంబున, 586 

క, సెనుబాము దమ్ము మింగిన, మననందసుతుందు పాము మర్గి రచి ముముకా 
మనిఇె నరణ్యములోషరు, నని ఘోషించిరి కమూరు లాఘోవము. లోన్, ర587 

వ, అనిన విని నరేందు, ౦ డి ట్లనయొ, రఏరి 
క్క కని మనిచి యొత్రి వెంచిన, తీనుజన్తుల బక ౧కు నందతసయుం జాఘోే 

వనివాసులకు మనొరం)జనుం జె డె ట్లయ్యొను బుేం ద్ర చ చను నెజ్-గింవన్, 689 

వ, అనిన శుకుం డి ట్లనియె, 590 
స్కీ అఖిలజంతువ్రులకు నాత్మ వల్ల భుం డై నభంగి బిడ్డలు నిండ్లుం బసీఃడి మొదలు 

వస్తువు 'లెవ్వియు వల్ల భె బ్లభంబులు గావు సకలాత్త కం డైన  జలజనేత్రుం 
డఖలజంతువ్రలకు నాత్మ గావున ఘాోవవాసుల శెల్లను వల్ల భత 
మునను మిక్కిలి యొచ్చె మూడులో కము కు హీతమునే సయ? జల బేవణుండు 

ఆ, మాయతోడ మూ _ర్హిమంతుండై యొప్పారుం గలం డతండు నిఖలగణనులందు 
భవతిథాతు సెట్టు భావార్థమై సర్వ, థాతుగణమునందో: దనరు నట్లు, 591 

క, శ్రీవతిపద మను నావను, “బావించి భవాబ్ది వత్పవదముగ థీరుల్ 
టొవించి దాయి వేరుదు, 'రావత్పదరహి తు లగసచు నమృతవదంబున్ , 592 

ఆ, అఘునిం జంపి కృష్ణం డాప్త్రులుం జానున్సు జల్లి గుడిచి జలజసంభన్రునకుం 
జిద్యిలాస మైన చెలున్ర సూవిన కథం జదువ వినిన గోర్కి_ సంభవించు. 6598 

వ, అని చెప్పీ మజీయు వ్యూననందనుం డి ట్లనియె, | ర్ర?4 
క, రాగంబున బలకృష్ణులు, వాగండవయస్కు లగచుం బళుపాలకళతా 

... యోగంబున బృందావన, భఖాగరిబునం గాంచి రంత బళువుల నధిపా, 695 

వ, అయ్యడం గృస్షుం నొక్కనాండు చేవక్షడణ లేచి వేణువు పూరించి బలభద్రస 
హితుండై నోపకుమూరులు దన్ను బహువారంబులు సై వారంబులు సేయ 
మ్రోల “సాలకదువుల నిడికొని నిరంతరఫ ఫలకిసలయకుసుముంబులును గుసుమను 
క రందనసిష్యంద పానానందదిందిందిరక దంబంబును గదం బాదినానాతరుల తాగుల్మ 
సంకులంబును గులవిరోధరహితమృగపతీభ రితంబును ఛరితసరస్పరోరుహపరే 
మిళీతవవనంబును నయిన వనంబుం గని యందు వేడుకం గ్రీడింప నిశ్చయించి 
వెన్నుం డ న్న్న కిట్లనియె, 596 

శా, శాఖాపువ్పుఫలప్రభార నతేలై చర్చించి యూచేవ మా 
శాఖతరంబు హరిరప్రు మంచు “భుకభావకా నీ కెజీంగించు చుకొ 
శఖావొ న స్త్రములం బ్రసూనఫలముల్ సక్క_క 'సమర్చించుచుక 
శాఖ శ్రేణులు నీ నీపదాబ్దముల కోజకా మ్రక్కె_డిం జూచితే, 597 
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సీ, నిఖలపావన మైన నీకీర్తి బాడుచు నీతుమైదలు వెంట నేగుదెం'చె 
నడవిలో గూథుండ వై నయీళుఃడ వని ముసరి కొల్వంగ వచ్చె మునిగణంబు 

నీలాంబగముతోడ నీవు జీమూతమ వని నీలకంఠంబు లాడచొడ 
చి యముతోం జూచునోవికలచందంబున నిను. జూచె నణె హరిశ్రీచయ బు 

ఆ, నీవు వింద వసుచు నిర్మలసూ కులు వలుకు చున్న విచటం బకభ్ళతములు 

నేడు వివినచరులు నీవు విచ్చేసిన, ధన్యు లైరిగాదె తలంచి మాడ, ర్8 

నీ నీపాదములు సోంకి న వీరు _త్పృణపుంజంబుత్ భూము పుణ్య య మ్యు 

నీనఖంబులు చాంకి నేడు నానాలతాతరుసంఘములు గ ల ౯ ర్థంబు లయ్యు 

నీకృపాదృష్టి చే నేడు నదీశై లఖగ మృ గంబులు దివ్య కాంతి జెంచె 

'పెన్నురము మోన నేడు గోపాంగనాజనములపుట్టువు సఫల మయ్య 

ఆ, నని యరణ్యభూమి నంకించి పసులను, మిత్రజనులు దాను మేపుచుండి 

నలినలోచనుండు నదులందు గిరులందు సంతేసంబు మెణయ సంచరించె, 599 

వ, మణియు నయీ్యిశ్వరుండు, 600 

సీ, ఒకచోట మత్తాళియూథంబు జూ మని స్ర్రాయంగ జు మని మోయుచుండు 

నొకచోటం గలహంసయూథంబుగూడి కంకృతులునేయంగం గేంక తేలు నేయు 

నొకచోట మదకేకియూథంబు లాడంగ హాస్తాబ్దములు దివ్పి యాడందొడంగు 
నొకచోట వనగజయూథంబు నడవంగ నయముతో మెల్లన నడవంజొచ్చు 

ఆ, గ్రైంచచ,కృముఖరఖగ ము లొక్కొకచోటం బలుక వానియట్ల పలుకు గదిని 

పులులసీంహములనుబొడ గనియొకచోటంబజ చుమృుగములందొందజుచు గాడి, 

వ, మజ్యును, 602 

స్కీ రా వూర చంద్రిక రా గాతమిా గంగ రమ్థు భగీరథ రాజతనయ 

రా సుభాజలరాశి రా మేఫఘబాలీక రమ్ము చింతామణి రము సురభి 

రా మనోవారిణి రా సర్వమంగళ రా భారతీబేవి రా ధరిత్రి 
రా శ్రీమహాలక్ష్మీ రా మందమారుతి రమ్ము మందాకిని రా శుభాంగి 

ఆ, యనుచు మజీయుం గలుగునాఖ్యలు గల గోవు లడవిలోన దూరమందు మేయ 

ఘనగభీరభాష గడు నొప్పం జీరు నా భీరజనులు వాగడం చెంపు నెగడ, 608 

ర్క 'కాంతారవిహారమ్థుల, (శాంతుం డై గోవకాంకశయుం డ గునన్న క | 

సంతుష్టి బొందంజేయు న్కిరంతరకరచరణమర్శనాదుల నధిపా, .. . 604 

క, పొడుచు నాడుచు మందట, లాడుచు నొండొరులం చాశు నాప్తులం గని వి 

ట్లాడుచు జేతులవ్రేయుచుం' గీడింతురు నగుచు బలుండు గృన్గుండు నొకచోన్, 
రు లో లీ ర్ం 

వ, ఇవ్నిధంబున, 605 

స్కీ వేదాంతవీథుల విహరించువిస్నాణీ వివహారించుం గాంతారవీథులందు 

ఫణి రాజళ య్య వై6 బవళించుసుఖభోగి పల్లవశయ్యలం బవ్వళించు 



బి14 శ్రీమదాంధ్రభాగవతేము 

గురుయోాగిమానసగుహాలం గుమ్హరుమేటి ౮గుమ్హురు నద్రీ నదీం దృగువాలలోనం 

గమలతోడం బెనంగి కడు డయయ్య్థాచతురుః చోటీరజనులతోడం బెనంగి డయ్యు 

ఆ, నఖలలోకములకు నా శ్రాయుం డగు ధినుం డలనీ తరులనీడ నాశృయించు 

యాగ భాగచయము లొవారించును హత్తు, డడవిలోనిఫలము లాహరించు, 607 

వ, ఆసమయంబున, 609 

సీ అలసినచోం గొంద అతిమోదమున వీపు లెక్కించుకొని పోదు "రేపు మెజుసీ 

సొలని నిద్రించినచో నూరుతల్పంబు లీడుదురు కొందలు హితను గలిగి 

చెమరించి యున్న చోం జిగురుటాకులం గొంద జొయ్యన విసరుదు రుత్సహించి 

ద మంగి నిలుచచో. దడయక కొందటు పదము లొత్తుదు రతిబాంధవమున 

ఆ, గోవవరులు మజీయుం సొందణజు చీ యమున, మాధన్చనకుం చెక్కు_మార్లములను 

బనులు నేనీ ఆల ల్ల భవములః జేసిన పావసంచయములు భస్మములుగ , 609 

న, అయ్యవసరంబున ్రీదామనాను భేయుం డైన గోపాలకుండు 'రామకేళవులం 

అరి గార్భ్టభాకారుం డైన ేనుకానురుని బలభ్మ ద్ఫుండు వధించుట 98 

క, దూరంబున. దాలతర్కుస్సారం బగు వనము గలదు వతితానువత 
ద్య్చూరిఫలసహిత మది యే, ధీరులు సొర వెజుతు రందు ధేనుకుం డుంటన్. 611 

వ, అభేనుకాసురుండు మహాళూరుండ్రును ఖరాకారుండునునై నమానస_త్త (సమేతు 
చై నజ్ఞాతులుం దానును మనుషు హ్యులం బట్టి భతీంచుచుందు నయెడం బరిను 
భో వేతంబు లై ననూతనపల హ్రాతంబు లసంఖ్య్యాతంబులు గలవు వినుడు, 612 

క, ఫలగంభము నాసాపుట,ములిం జొచ్చి కలంచి చి త్రముల గొనిపోయె౯ 
ఫలముల నమిలింపుడు మము, బలియురకును మోకు బెత్యభటు లడ్డం బే, 618 

వ అనీ పలికిన చెలికానిపలుకు లాదరించి విని నగి వారునుం డారును నుత్తాలం 
బగు తాలవనంబునకుం. జని యందు, 614 

క, తత్తజణమున బలభ, ద్రు(డు, తత్తాలానోకహములం దనభుజబలసం 
వృత్తిం గదల్బుచు గ్రక్కున మల్తేభముభంగిం బండ్లు మహివై రాల్సెన్, 615 

వ, అప్పుడు పండ్లు రాల్చినచప్పుడు చెవులకు 'దెన్చరం బయిన నదిరివడి రిపుమర్షన 

కుతుకంబున "గాక్షభాసురుండు, 616 
మ, పదవి చేపములకొ సవృవీధరణీ భాగంబు గంవింపంగా 

రదముల్ దీటుచు6 గ _త్తీరించిన చెనుల్ రాజిల్ల వాలంబు ఛీ 
.తిద మె తూలంం గావరంబున సముద్దీపించి గోపాలకుల్ 
చెదర౯ 'రామునిజొము దన్నె వెను బీరంబు దోరంబుగన్, 617 

ఫ్, మణియును దనుజుండు "రామునిం గఆజివం గమకించి తెజుపి గానక యతనిం. . 
జుజచుణుః జూచుచు శౌర్యము, | సజివోవంగ నింత నంతం బదములం దన్నెన్, 
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త ్పలభ్ట ద ండు రా, దాకారంబున గర్దభాసురువదంబులు నాలుగు నొక్క 

కు నంటంబట్టి బెట్టు దట్టించి శ్రీ, ప్పి విగతజీన్రనిం చేసి, . 619 

ఎక 
| 

ఎక ఇకాలా గ్రముం దాశి వైన నది కంపో ప్రి కృమై తుళ్లి వే 

*) క 'తాలా క్వ మువైంబడ న్నచియు నయా గ్రావాతిక నిల్వ కొం 

“క్త కొలాగృముపై( బడ౯ా వితీగి యి ట్రాండొంటివై 6 'దాలవృ 

కుల్ గనాలెం బ్రచండమారుతేము చాకం గూలుచందంబునన్ * 620 

'ంశతున్చలందుం జేలమువిధంబున నే పర మేళుమూ_ర్జియం 

అఆకౌయుం బుట్టు నట్టి జగదీళుం డనంతుండు చైత్యమాత్రు, ని 

ంతయు నేయు కొంతపని యద్భుత మే విను మంతలోన వా! 

కరతముం బొందు కల్లం గని యాతనిఖంధులు గార్జభంబు లై. 621 

లఅక్కుష్ణులవై. గవిసిన, బలియుర ఖరదై_ తభటులం బశ్చిమపాదం 

౨ంలుూ వట్టి తాలశిఖరం,బుల శెగురంగ వైచి వారు పారిగొని రధిపొః 622 

తన్నడం, 
628 

5లు మున నోలిం గూలిన, "తాల ద్రుమఖండ దైత్యతనుఖండములక 

కుత మై థర జలధర,మాలావృత మైన మింకకిమాడ్కి_౯ విలిగెన్ , 624 

డి నుకవనమున నమలిం9, మానవు లావేళం దాటిమ్రాశులఫలముల్ 

భేనువులు మెసగొం గసవులు ఛేనుక వారభ  కృళామభేనువు గలుగన్. 625 

ఆ సమయంబున సురలు విరులవానలు గురియించి దుందుభులు -మొరయించి రంతం 

న తములలోచనుండు. గోపజనజేగీేయమానన_ర్తనుం డై యన్నయుం దానును గో 

సాజ౭ఇంబులం దోలుకొని మందకుం జనియె నయ్యొడ, 626 

గోిజుదెరేణుసంకలితకుంతలబద్దమయూరపింఛు ను 

ప్రీ షితమందహాసళుభదృష్టిలసన్నఖి నవక్ణిపుస్పృమా 

లావరిపూళ్ణు గోవజనలాలితవేణురబాభిరాము నా 

నగాజకుమారునిం గనిరి గోపసతుల్ నయనోత్సవంబుగన్ + 627 

చ కకులనయనువదనకమలమరందంబుక దవిలి నయనషట్సదములవలనం 

=ావి దినవియోగతావంబు మానిర్కి గోపకాంత లెల్ల గోర్కు. లలర, 628 

రా ఉను గోపికలు సాదరంబుగం జూడ వ్ర “డాహాసవినయంబులం జూచుచు6 గీ "డా 

గ ౭స్టుం డయిన ప్రోడ గోస్టుంబు స్క -వీళించె నం
త రోహిణీయశో దలు గుజ్తలవలని 

౩దం-చ్చికలు విచ్చభింవ నిచ్చకు వచ్చిన ట్లమై వేళల దీవించిరి వారును మజ్జనోన్మ 

వే చూదు లంగీకరించి సురభికుసుమగంధంబులు: 7కెని రుచిరచేలంబులు గట్టికొని 

అ సోపపన్నంబు లయిన యన్నంబులు గుడిచి తృవులై మంజాలశయ్యల సుప్త 

ఇలా యుండి రందు nn 629 



916 న. 

నీ (శ్రీకృష్ణాండు కాళియమర్దనము గావించుట థిఆతా- 

సీ ఒకనాడు బలభద్రు. డొక్కండు రాకుండ గోపాలకులు దానుం గూడి కృష్ణం 
డడనికిం జని యెడ నాగ్ వులును గోవకులు నీరువట్టునం గుంది డన్సీ 
శాళిండిలో విషశలితతేోయముః డాని పాణాని లంటులు వాసీ పడిన 

యోగిక్యరేకండు యోగివంద్యు(డు గృష్షుం ీత్షణామృతథార "లెలమిం గురిసి 

ఆ, పసుల గోవకులను శి దికించి మరలంగృ వారు దనుకుం గృసహ్హువలన మరల 

చ దుకు గలి నంచు భావించి సంతుష్ట్ర, మానసములం జనిరి నూనవెంద్ర , 680 

క్ర చళియఫణిదూపి త యస, గాలభిందిం బవి త్ర జేయగా నుత్నుకుం డై. 

కాళందీజలవర్లుడ్సు కాళియు వొడలంగ నడిచం గౌరవముఖార్ట, 631 

వ, అనిన నయ్యా గాధజలంబువలన మాథవ్రం జెట్టి నెర్చున సర్పంబుదర్చంబు మాపి 

వెడలించె నందుం 'బెద్దకాలం బావ్యాళం బేల యుండె నెణీంగింపుము, 682 

క, తో 'జులం గాచిన నందుని, కుజ్జనిచరితామృతంబు గొనికొని చెనులకా 

జుజుంగం దనివి గలునె వెటుల కయినను దలంప వివ న రేణాస 688 
అ ౧ అ లీ 

వ, అనిన శుకుం డి బ్లనియె, 684 
సీ, మానవేశ్ళర యొక్క_మడుంగు కాళిందిలోం గల దది యెప్పుడుం గాళియాహి 

విషవహ్ని శిఖలచే "వేంచుచుండును మోందం బణతెంచినంతేన వత్షులై నం 

బడి మ్ర గ్గు నందుం దద్నాంగ శీకరయు క్ష పవనంబు సోంకినం ట్రాణు ెవ్వి 

యన నప్పుడ చచ్చు నట్టి యా మడులసలో నుదకంబు వొంగుచు సుడుకుచుండం. 

లే, జూచి వెజంగంది కుజనుల స్ఫుక్క_౯జేయ 

నవతరించిన బలువీరుం డా గ్రహించి 

భుజగవిషవహ్నొ దోసంబు వాలియంచేసి 

సుజల గావించి యిానదిం జూతు ననుచు, 635 

వ, కృతనిళ్ళ ఏయుం డై పూర్వజన్న భాగ స్థింబులం దనచరణసంస్పర్శంబునకు "యోగ రం 
చై తత్సమిపంబున విశాలవిటపశాఖాకదంబంబుతోనున్న కదంబభూజంబునెక్కి, 

ము, కటి చేలంబు నిగించి వింఛమునం జక్కం గొప్పు బంధించి దో 

టసంస్నాలన మాచరించి చరణద్వంద్వంబుం గీలించి త 

షప గముమిోందనుండి యుత్శె౯ గోపాలసీంహాంబు ది 

_కృటముల్ మోయ సూదంబులో గుభగుభథా్యనం బనూనంబుగన్ , 687 

కీ, భూరిమహాప్ర బె కావహిహూర్ల భయంకరగోపబాలకం 
శీరవపాత వేగ వికటీకృతదుర్విషభీషణోర్మి సం 
పూరిత మై వడిం గలలణి పొంగి ధనుళ్శతమా త్రభాగవి 

సారము వొంగ నమ్మడు. తృవ్పపయగికణబుద్భుదో గ్రమై. 688 

గా, పాఠీనాకృతిం దోయరాశినడుమళా భాసీల్లి ము న్నాఢ్యు(డై 
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కారిన్య శ య నీదు నేర్చు దనకుం గల్రికా భుజంగం ద్ర హా 

త్పీకాగృంబున రోహనవ్నా లెగయక౯ా ఫీమంబుగా నింబెను 

ల్లోకోత్తుంగ తరంగ మై ముడుగు దుర్గోక కింబుగా బావాంలన్ * 6839 

వ, ఆ సమయంబున, 640 

ఛా బాలుం డొక్క_(డు వీడు నామడుంగు విభాంతోచ్చలత్కిక్ల క 

భ్రోలం చై కలంగం జరించె నిట నీలో నుంటం జూడండు మ 

త్కీలాభీలవిశాలదుస్పహవిషాగ్ని జ్యాలల౯ా భస్మ మై 
కకూలంజేనెద నేడు లోకులకు నా కోపంబు దీవీింవగన్, 641 

వ అని తలంచి విజృంభించి, 642 

ఊఉ, ఘాోరవిమోనల వ, భలు గొబ్బునం గువుగ సర్పనై న్యవి 

స్ఫారుండు గాలి యోరగనండు వాజి వడిం గణచం బయోధరా 

“కారుం బయోవిపోరు భయకంవవిదూరు మజోగధీరు నా 

భీరకుమూారు వీరు నవవీతళుభాంబరథారు ఢీరునిన్, 648 

క, కిచి పిలుతివక మణియును, వజవక నిజవదనజనితవిషదవానశిఖల్ 

మెజయం దననిడుదయొడలిని నెట్ హరిం చెనంగొనియె భుజగనివవావతి వడిన్, 

వ ఇట్లు భోగిభోగ పరివెష్టితుండై చేష్టలు లేనివాని కెటింగునం గానంబడు చున్న ప్రాణ 

సఖునిం గనుంగొని తత్స)భావంబు ెటుంగక తత్పమర్పితధనదారమనోరథ 
మానసులు గావున, 645 

చ, అదె మనకృష్ణునిం గటచె నంతటం బోక భుజంగముంయు దు 

రృదమున మేన జుట్టిళొని మానక యున్నది యింక నేమి నే 
యుద మెటం జొ_త్త మేపురుషు లోపుదు రీయహి నడ్డవెట్ట నె 
య్యది సదుపాయ మంచు బడి రా _రరనంబులః దూలి గోపకుల్, 646 

క, నోపకువూరక శేఖరు, నేష్టన సర్పంబు గఅవు టీహీంచి వగా 
మేవులకుం దొలంగి గోవులు, వాపోవుచు నుండె వృషభనత్సంబులతోన్, 647 

క, భూతలము వడయె నుల్కాాపాతంబులు మింటం గానంబజె ఘోపములో 

ప్రైతలకును గోవకసం, భూతముల కదరె వలకడకన్ను లిలేశా, 648 

వ అంతే నాదూర్నిమి త్తంబులు వొడగని చెగడు గదిరినచి త్తంబుల ను త్రలవడుచు 

మంద నున్న నం“*యశోదాదు లై న గోపగోపికాజనంబులు హరిదళసరి యెొటుం 
గక గోపాలగోగణపరివృతుం డైన కృష్ణం డక్కడ నైనం జిక్క_నోపు నని పొ 

క్కు_చుం చెక్కు_వ లయిన మక్కువలు చెక్కు_ లొ త్ర నొక్క. వెట్ట బాలవృద్ధసమే 

తులై మవోమోవంబున నాఘోవంబు వెలువడి, 619 

క, వా రిబ్భంగి నెలుంగన్మివానరై హరిం జూడంబోవ వడిగొని నగుచుకా 

వారంపండయెె రాముడు వారిని హరిలా వెజబుంగువాం డయ్యూ నృపా, 650 
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వ, అంతేలోన 'బారునుం దానును గాం తార మార్చంబు వట్టి పోవుచు నెడనెడగోప 

గో వ్నదంబులసందుల నింత నంత నక క్య_డకడ యవా చవాంకుశహూలకమలకులిళ్ 

ఖు కృచాపకేతనాదిలేఖాలంకృతంబు లై మార్తాభరణంబు లైన వారిచరణంబుల 

జాడ గని చొప్పు దప్పక చని దుస్భటం బయిన యమునాతటంబునేరి వారిముధ రం 

బున నితరుల కసాధ్యం బైన సర్పంబుచేతం గాటువడి దర్పంబుసూపక భోగిభోగ 

పరిన్భతుండై న కృష్ణుని గ పక నే చ రివిలావంబులం చావంబులం బొందుచుం 

దత్కాలంబునం చి తికూలం బయ్యె ననుచు దైనంబుం దిట్టు గోవకులను 

నోవకులం గలనీ మేత లుడిగి తెప్ప లిడక కృష్ణంనిం దప ప్సక చూచుచు 

నొరలుచున్న నోన్రలం గని రందు గోపికలు యశోద దం బట్టుకొని విలవించు 

చుం గృష్షు నుద్దెశించి యి ట్లనిరి, 651 

నీ ఎదురువచ్చినం జాల నెదురుగా6 జను దెంతు వెదురువచ్చిన "నేం డదేల రావు 

చూచిన గృవతోడం జూచుచుందున్రు నీవు నూచినం గనువిచ్చి చూడ వేల 
డానిన నజిలేక డాయంగ వత్తువ్చు డాసీన "నేటికి డాయ విచటం 

జీరిన నో యని చెలెరేంగి వలుకుదు విదియేమి వీరిన నెబుల కుంట 

ఆ, తలంపు నేయునంతం దలపోయుచుందువు, తలంపు వేయ నేయ దలంవ వకట 

యనుచు భ క్షివివశ లాజెడికి వడి వేత లెల్ల నాడి వివశ లెరి, 652 
మని 6... లో యగ ౦ 

వ, ఆ సమయంబున నందయశోదాదులు హరిం జూచి యధికం వైన శోకంబున 

క్ష 

క్ర 

క 

ని ట్లనిరి, 658 

వినకుచయుగ యగు రక్క_స్స, విసకుచదుగ్గంబు చ్రాని విషవిబయుండ వై 

నివరువాలోచన యద్భుత, విషయుం డగు నీకు సర్బవిష మెక్కె.గదా. 654 

కట్టా క్రూర భుజంగ ము, గట్టలుక౯ నిన్ను గ జవం గంవీంచితివో 

తిట్టితివో పావవువిధిం బట్టి మముం దలంచి కాశం బలవించితివో, 6రర 

పన్నగము మమ్ము గజువక్క ని న్నేటికి గఅచెం గుట్ట నెమ్మి గలగి నీ 
వున్నను మము  రకీంతువు, నిన్నుకా రతీంవ నేము "నేరము తం డ్రీః 656 

ఉ. చూడ వబేమి గారవ పుబాప్రుల మము సఖాలితోడ మా 

సీ 

టాడ వడేమి నర రృముగ నంచెలు పాదములందు మోయ నే 

డాడ వబేమి న 5 క్రనము లవ లమైాలను గోవి కావళిం 

గాడ వడేమి నవ్వులకు గోవకుమూరవ ేణ్య చెప్ప్పుమా, 657 

క శ్ర వణరం భ్రంబులు సఫలతం బొందంగ నెలమి భాషించువా రెవ రింకం 

గరచరణాదులకలిమి ధన్యత నొంద నెగిరి వై డ్రైకువా రెవ రింక 

నయనయుగ్గ ంబు లున్నతి గ ఎ్రకౌర్థములు గా నవ్చురలు సూపువా రెవ రింక 

జిహ్యూలు సోరవ శ్రీ జేర బచాటలయెడం బలికించువా రెవ రింకం 

ఆ, దండ్రి నీవు సర్పదస్టండ వై యున్న, నిచట మాకు బ్రభువు లెవా రింక 
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మరగి పాయలేను మాకు నీత్రోడిద, లోక బోధను లేనిలోక మేల, 658 

వ, అని యొండొరులంబట్టుకొని విలపించుచుం గ భ్రమ్టనిత్ డన మదుంగుంబొ_త్తము 

చత్తమనుచుం గృవ్షవిరహవేదనానలభారతప్లులై మడుంగుంజారణాబుచున్న 
వారలం గనుంగొని భగవంతుం డైన బలభద్రుండు విరారు. విరాం చెబుంగరు 
భే ర్థంబువిడు చుట కొర ష్టింబు గాదు సహించి భూడుం డనుచు వారిని వారించి, 

క, తనుం గూర్చి యివ్విధంబున, వనీతలు బిడ్డలును చారు వాపోయుడి ఫఘో 

పషనీవొాసుల6.గని కృష్ణుడు మనుజుని కీ యనొకనమువారారమ్మా త్రము జర వెన్, 

'కా-అంతం గృష్షుండు మేను వెంప భుజగుం డావృత్తులం బాసి తా 

సంతేపాయతభోేగుడై కజచుటల్ పాలించి నిట్టూర్పుతో 

శ్రాంతుం జై తల లెత్హి దుర్విషము నాసావీథులం గ్ర దు 

శ్చింతకా దిక్కులు సూచుచుం దలంగి నిల్చెకా ధూమకాస్టాకృతిన్ . 661 

చ వెజ మెర లేనియట్టి బలువీరుండు కృష్ణకుమూరు. డొక్కచేం 
జటిచి ఖ గేం దు చందమున జక్కన 'దొడలు వట్టి కన్ను లం 

జొఆచొజ దుర్విషానలము బొబ్బిలుచుండంగ నెత్తి లీలతో 
జ్ ళన సనత్ ఇ ఇ న జిజజిజిం ద్రిస్సి వై చెం బరి సషితదర్చముం గ్రూరసర్బమున్ 662 

వ ఇట్లు వేగంబుగ నాగంబు వీచి వైచి జగజెట్టి యైన నందునివట్టి రెట్టించిన సంభ్ర 
మంబున, 

న్, ఘనయమునానదీకల్లోలఘోవంబు నరసమృదంగమాోపంబు గాల 
సాధుబృందావన చరచంచరీక గానంబు గాయకనసుగానంబు గాంగ 

గలపహూంససారసకమనీయమంబజుళ బంబులు డాఖభ ర్ల బ్రములు గాగ 

దివినుండి వీశీంచు దివిజగంధ రాష డిజనులు సభానీనజనులు గాల 

"లే, బద్య రాగాదిరత్న పృభాసమాన, మహిత కాళియఫణిఫణామండవమున 
నళినలోచనవిఖ్యాతన_ర్హృకుండు నిత్య నై ఫపుణ్యమునం "జేర్చి నృత్య మాడా, 664 

ఇా,కుతీ౯ లోకను లున్న గౌరవముతో గోపాకృతి న్నున్నయా 
రమోవాంత వడి౯ా మహాఫణిఫణారంగ వ చేశంబువె 

er) A 

నతీణోదతి నాడు బాడుం జెలంగులా పోసంబుతోడం బద 
వ్ర శవపంబులు నేయుం గేలిగతులం (బ్యాతిక శేషంబుగ న్, 665 

క, ఘనతరసుపి రానంద' ,స్గనములతోో నీద్ధసాభ రచారణగ ంథ 

| ర్భనిలింపమునిసతులు చృయ్యనం గురినీరి విరులవాన లాడెడువారిపై, 666 

వ, ఇట్టు దుష్టజనదండధరావతారుం డైనవారి వడి గలిగిన వడగలవిరాందందాండ 

వంబు సలువ బెండువడి యొండొండ ముఖంబుల ర్కృమూంసంబు లుమియంచుం 

గన్నుల విషంబు గృక్కు.చు నుక్కు_ నెడి చిక్కి దిక్కులు సూచుచుం గంఠ 

గతస్రాణుం డై ఫణీంద్రుండు తనమనంబున, 667 
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డ్ 

క 

వం 

వేలుపులై న లావు చెడి వేదనం బొందుచు నావిషానల 
జ్యాలలు సోశీనంతటన చత్తురు చే నేం డిది యేమిచోద న్ వూ 

భీలవిషాగ్ని శే హితిచయవీడకు నోర్చియు గ్రమ్మజంగ నీ 
బాలుడు మతృణాళతము భగ్నమను గా ౯ చొక్కా యాడెడిన్, 668 

ఈతడు సర్గచరాచర్క,భూతేశుం డైన సరమవుదిషు (డు నేవా 
ద్రీతుడు శ్రీవారి యగు నన్ని భీతి౯ శరణంబు నొండె చి ట్రలనీ నృపా, 669 

క్రీ కాళియునిభార్య లైన నాగాంగనలు శీకంత్లుని నులించుట టికు 

ఇట్లు క్యూరంబు లైనహరిచరణ సజోరంబులం బడగ లెడనీ నొచ్చి చచ్చిన 
nm WW a ww 

శ్రీ యం బడి యున్న పతిం జూచి నాగకాంతలు చురంతం చై న చింతాభరంబున 

నివ(టి డు నెవ్వుగల నొల్లంబోయి పల్ల టిప్లి నయుల్లంబుల, 670 

మ, కచబంధంబులు వీడ భూవణము లాకంకింప గెందీవియల్ 

కః 

డ్, 

కుచయుగ్య ంబుల ప్రైంగంనం జడియం చై కొంగుల్ వడికి జూజంగాం 

బ్రచురభాంతిం గలంగి ముందట రుదద్చాలావలిం గొంచు స్తు 

క్కు.చు భ క్టిం జని కాంచి రాగుణమణి౯ 'గోపాలదూ డావమణిన్, 671 

కని దండ వ్ర ణామంబు లాచరించి నిటలతటఘటితకరకమలలై యిట్లనిరి 672 

(కూ రాత్తుల దండింపంగ, 'థారుణివై నవతరించి తనంెడి నీ కీ 

స్రోశాత్తుని దండించుట, హ్రరత్వము గాదు సాధుగుణము గుణాథఢ్యా, 678 

వగ ఏ వారిసుతులయందును, బగ యించుక తేక సమతం బరరాడి నీకుం 

బగ గలదె ఖలుల నడంచుట్క జగదవనముకొొటకుం గాక జగదాథారా. 674 

నిగ్సృహామె నుము వివాస్యుల, నుగ్రుల కికేంచు "అల్ల నూహింవ మహో 

నుగహము గాక మాకీ, నిగ హమ విషాస్యథావనిర్హతిం చేనెన్, 675 

ఎట్టి వంబు జేనెనొకొ యుట్టిసుగక్ళము లాచరిం చెనో 
యొట్టినిజంబు వల్కె_.నొకొ యీాఫణి ఫూ! గషభవన నంబునందు ము 

న్నెక్టిమహానుథావులకు నెన్ను చేరువ గాని నీవు నేం 

డిట్టివినోదలీలం దల లెక్క నటించెద వీఫణేంద్రు ద్ఫువెః 676 

మ, బహాకాలంబు దవంబు నేనీ వృతముల్ వాతి "కామించి నీ 

డ్, 

మహానీయోజ ప్ట్వైలపాద రణుకణసంస్ప ర్నాథికారంబు ౮, నీ 

మహ్ పాళారతుము దొల్లి కాంచె నిదె నేవుం జీమంయకా లేక యిా 

యహ నీపాదయుగాహాతిం బడనె .నేం డత్యద్భుతం బీశ్వురా, 677 

ఓఒలరు నిగరేంద వద మొల రు బపహావదంబు నొందలా 
౧ జ లో ౧౧ తి 

నొల్లరు చ కవ ర్థిపషద మొల్ల రు సరషరసా ధిపత ము 

న్నొల్లరు యోగస్యి మణీ యొండుభవంబుల నొందనీని నీ 

సల్ల లితాం ఫ్రీ లెణువులసంగతి నొందినథనుర్థి లెప్పుడున్ 678 



కం 

వ 

Gh 

దళ మర థు పూర్య ఛా నరు 921 

భునసంసారాహాొతు లగు, జను లాకాంకీంహ గడు నళ కం బగు శో 
భనము సముత,ంబున నహి, గనియెం చావముసుండు రోవకలితుం డయుష్టిన్ ॥ 

జేవా సకలఫ్రరుహోంత రార్ట్రమిరూపతగ్ధంబువలనం బరమప్రురు షుండ వయ్యూను నవ 
రిచ్చిన్నత్యంబువలన మహాత్తుండ వయు్య్యను నాకాశాదిభూతసమా శ్రయత్వంబు 
వలన భూత వాసుండ వయుర్థిను భరాతమయత్యంబువలన భూతశబ్ల వాచ్యుండ 
వయ్య్యూను గార ణాతతత్యంబువలనం బరమాత్తుండవయు్యును జ్ఞానవిజ్ఞానవరివూర్ల 
తంబు గలిగి నిగ్దణత్వనిర్వి కారత్యంబులవలన సై హ్యంబవయ్య్యూను బ్రకృతివ్రన్నర్త 
కత్యంబువలన ననంతశ_క్లినై య, ప్రాక్ళతుండవయుక్థినుగాలచ క్ర స్తవ _ర్హకత్గంబు 
వలన గాలుండ వయు్య్యూను గాలళ క్రి సమాశ్ర్రయత్యంబువలన గాలనాభుండ 
వయ్యును సృష్టిజీననసంపో రాదిదర్శిత్యంబువలనం గాలావయవసాత్షీ, వయ్యును 
నొప్పు నీకు నమక్క_రించెదము ను్యువు, 680 
విశ్యంబు నీవ యె విశ్యంబుం జూచుచు విశంబు చేయుచు విశ్గమునకు 
హీతువచై. పంచభూతమాత్రేం డ్రి యములకు మనకి ప్రాణబుద్ధి చిత్త 
ముల కెల్ల నాత్మ వై మొనని గుణంబుల నావృత మగుచు నిజాంశభూత 
మగునాతృచయమున కనుభూతి నేయుచు మూ:డపహాంకృతుల చే ముసుంగువడక 
నెజ్ ననంతుండ వై దగ్శనీయపచివి గాక సూయ్లుడ నై నిర్వి కారమహిమనం 
దనరి కూటన్థుం డన సమస్థంబు నెఅుంగు, నీకు మై క్కెద మాలింవు నిర్మ లాత్మ, 
మజీయుం గలండు చేయు సర్యంబు నెబుంగు నించుక యొటుంగు బదుండు 
విము కుం డొకం డ నేకుండు నను నివిమొదలుగాం గలవాదంబులు మాయవలన 

ననురోధింపుదురు గావున నావావాదానురోధకుండ వయ్యసు నభిథానాభిభఛేయ 
థో క్లిభీదంబుబవలన బవా ప్త భావవ్ర, తీతుండ వయు్య్య ను జక్సురాదిరూపంబుల 
వలనం బ్రమాణరూపకుండ వయున్థను నిర వేతుజ్ఞూనంబు కలిమిం గవి వయ్య్యూను 
వేడమయనిళ్ళా సృనత్యంబువలనం  శాన్త యోని వయ్యునసు _సంకర్షణవాసుదేవ 
వ్రృద్యుమ్నూ నిర్ఞరూవంబులనలనం జతుర్హూ _ర్హి వయ్యును భ_క్షజనపాలకుండ 
వయ్యును నంతగకరణ వ, కాళకత్వంబు గలిగి నేనకజనఫల వ దానంబుకొజకు 
గుణాచ్చాదకుండ [వయు్యును జిణాదివ ర్తసంబులం గానందగిన గుణంబులకు 
సావ్మీవె యొనరుల శెజటుంగళరామి నగోచరుండ వయ్య్యూను దర్కిింవరాని "వెంప్రు 
వలన నవ్యాహాతవిహారుండ వయ్య్యును సకలకార్య హాతు నయ్యు నంతేరికరణ 
వ్ర నర్హకతగ్భంబువలన పహృాషీకేశుండ నయాన్యును సాధనవశళంబు గాని(యాత్తారా 

మశ్వంబువలన ముని వయ్య్యూను స్గూలనూత్తగతుల నెబుంగుచు నెందుం 
జెందక నీవ్రు విళ్వంబు గాకయు విశ్ళంబు నీన యయ్యును విశళ్ళ'భావాభావసంద 
ర్శనంబు నేయుచు విద్యావిద కలకు "జాతు వయిన నీకుం బ్ర ణామంబు లాచరిం 

ఇద మవధరింపుము, 682 
Bam D0 
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క. లోకజనిస్థితలయములుు గై కొని చేయుదువు త్రి గుణకలితుండనై కా 
లాకారమున నమోఘు, శ్రీకలితుడ వగుచు నిచ్చ నెందక యీాళా, 

క, నీశాంతలు గానితనువు, లీశా యీామూఢజాతు లీసజ్ఞాతుల్ 
నీశాంతతనువులందుం బ్ర కౌశింతువు ధర్మహితముగా సుజనులలోన్, 

ఉ, నేరము లెన్న నెక్కడివి నేము దలంచుతలంపులోపలకా 

నేరువు లున్న వే సుతుల నేరమి, దండు, లు త్రొచి వుచ్చనే 

నేరము నేయువారి థధరణీపతు లాకొగకమూాటు గావశే 
నేరము గల్లు మద్విభుని నేండిటం గావ గదే కృపానిథి, 

సొ బాలుం డతడు మంచివా డనుచుం జెప్పకా రాము గ్రూరుండు దు 

శ్మీలుం డౌ నన్రనై నన నేము సుభగ శ్రీ బాన వై ధవ్గడు 

ప్రాలంకారముం బొంద నోజెద మనాథాలావ మూఓ ౦వవే 

చాలుకా నీషదతాండవంబు వతిభికుం బెట్టి రకహీంవ బే. 

ఉ, ఆకుల మయ భోగ మిడె యాందల లన్నియు వె వ్రన్నెం శ్రాణముల్ 
'రాకలం బోకలం బొలినె రాయిడి వెట్టక మానిచేశర్వై 
నీకరుణాకటావములు నిల్చ్పంగ బే తగ నోసమ స్తలో 
వైకళరణ్య యూయభయకారణ యోకమలామనోవారా, 

ఆ, మమ్ము. బెండ్లి నేయు మా (ప్రొవల్ల బ్లభు, పా మిచ్చి కావు భ_కవరద 

నీ నేయు పెండ్లి నిత్యంబు 4 భద్ర ద,౦బుం బిన్ననాంటి వెండ్డ వింద్హి గాదు, 

688 

684 

625 

686 

628 

ఇంద్ర, నీ యాన యెవ్యారిని నిగ హింవం, డాయుగృపాపాకృ్ళతి నందం డింకళా 
న్యాజ్ఞలో నుంజెడు నేంటంగో లెకా, వమూయీణ్ ప్రాణంబులు మాకు నీవే, 

వ, అని యిట్లు తమ 'పెనిమిటిబ్ర దుకుం గోశెడిభజగసకు ఫయందు శరణాగతరశుకుం 
డైన వుండరీశాతుండు గరుణించి చరణఘట్టనంబు సాలించి తలంగిన నెట్టకేలకు 

శ్రాణేంద్రి యంబుల మరలం బడనీ చివినీ నలంగినతలలు సవరించుకొని వగ “ర్చుచు 

భుజగవతి జలజనయనునికి నంజలి నేనీ మెల్లన యిట్లనియె, 

చ, ములశలు మా పృణారములు మాముఖముల్ విహకహ్ని ఘోరముల్ 

ఖలులము రోషజాతులము గర్వుల మే మొక మంచివారమే 

నళీనదళాశతు (ప్రాణులకు నై జగుణంబులు మాన నేర్చునే 

విలయవె మావికారములు వింతలి మే లొనరించి తీశ్యోరా, 

స్కీ వినిధభావాకార వీర్యవీజాశయజవయోనియుతము గా జగము "లెల్ల 

నీవ చేసితి మున్ను నే మాజగంబులో సహజకోవనులము సర్పములము 
దుర్వార మై మెన నీతోరంపుమాయ నే మెణీంగి దాయెడువని కెంతవార 

మంతకుం గారణ మఖి లేళ్వరుండవు సర్వజ్ఞుండవు నీవు జలజనయన 

తే మనిచె దేవిని మన్నించి మునుపు నన్ను, ని గ్రహించెదవేనిని ని గ్రహింపు 

(00 

691 
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మింక సె్వేశమాయిమ్ధు లెందుగలవు, చి_త్తృమందున్న క్రమమున జేయ(దగును, 

నాపుణ్యు మేమి నెప్పుద్కు నీపాదరజంబుం గంటి నే సనకాదుల్ 
నీపాదరజము గోరుదు, రేవషడనుం దున్ననై న నిశ మేలు వారీ, 6983 
అని విన్నవించిన గాలియువలుకులు విన నవధరించి కార స్రమానసుం డయిన 

సెర్వేశ్యారుం డతని కి ట్లనియె, 694 

గోవర్ణముతో మనుజులు ద్రావుదు రీమడుంగనీరు దగ దిం దుండకా 
శీనును నీబాంధవులున్సు నీవనితలు సుతులుం జనుండు నేం డంబుధికిన్ , 6905 

నిను నే కానీంచిననథ, మనమున జింతించి రేవు మాపును గీ _ర్థిం 
చిన మనుజులు నీభయమును, వినుమెన్న (డు బొంద రెందు విషవిజయముతోోన్, 

చ, ఇది మొద లెవ్యనరైన నరు లీయమునాతేటినీవ్రాదంబులో 
వదలక తోంగి నన్ను సనువవానముతోడం: దలంచి కొల్చుచుం 

గదలక చేవతాదులకుంగా జలతర్చణ మాశగరించినక౯ా 

సదమలచిత్తు లై దురితసంఘముం బాయుదు రాతణంబునన్ * 697 

. గరుడధీతి రమణకదీ(వ మొల్ల కీ మడువుం జొచ్చి తీవు మత్పదాబ్ద 

లాంఛనములు నీతలను నుంటంజూచి య్యా వతీరాజు నిన్ను6 బట్టం డిం, 698 

వ అని యిట్లు విచిత విహారుం డైన గోపాలకృష్ణకుమారుం డానతిచ్చిన నియ్య 
య WE) 60... tac 

క 

వ్, 

నీ 

తే 

కొని చయర్థిన నయ్యహీం దు ండు దోయ్యులులుం దానును నెయ్యంబున నయా 
నే గరునకు నవ్యదివ్యాంబ రాభ కణరత్న మాలి కాను లేపనంబులు సమర్పించి లేంటి 

తండంబులకు దండ యగు నీలోత్పలంబులదండయిచ్చి ఫుత్రమిత్రకళ త్ర, సమేతుం 

జై బవాువారంబులు ₹ై వారంబునేసి వలగొని మొక్కి. లేచి వీడ్కొని రత్నా 
ల 

కర ద్వీపంబునకుం జనియె నిట్లు, 699 

వారిజలోచనుం జెచ్వరు, వారింపంగ లేని ఫణినివాసత్యంబు౯ 

వారించిన యమున సుభా,వారిం బొలుపారె నెల్ల వారికిం బి యయమైె. 700 

తెథ్రి కాళియుని ఫపూర్వశకథ థితా 

అనిన విని మునీంద్రా యేమికారణంబునం గాళలియుండు భుజగనివాసం బయిన 

రమణకద్వీపంబు విడిచె నతం డొక్క_రుండును గరుడున శీవి తప్పు దలంచె నని 
నరవరుం డడిగిన యునివరుం డిట్లనియె, (01 

సర్పభీకవు లై నజను లెల్ల నెలనెల సరసభక్షుర్ణుములు వృశుముల మొదల 
వయా. య of 

సగృంబులకుం బెట్ట సర్పంబులును మును సర్పాంతకుండు దమ్ముం జంవకుండం 

చి తివూసమును దనుభాగ భ్ క్ష్య్బంబు లాపకీరాజున కిచ్చి బ్ర దుకుచుండ 

విషవీర్యదుర్మ దావిష్టుందై "కాళియుం డహికుబాంతకునిపా లవవారించి 

యిక తనపాలిబలిభాగ మెల్ల? దినిన, విని ఖగేంద్రుండు కోపించి వీనితలలు 

సీర చెండాడి భోగంబు చించివై చి (ప్రూములంబాపి వచ్చెదం బట్టి యనుచు, 
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క అటీణకసకసని స వరన నన వలు 

డ్, రరర రిం గని _వ్రాలక శే మవహాఫణావళుల్ 
విచ్చి దృగంచలంబుల నవీనవిషోగ్నికణంబు లొల్క_ంగా 

నుచ్చలదు గ గ జివ్యాలు మహోస్టతిం ద్రి దడిప్యుచు నూక్ప్చులందుం గా 

ర్చి చ్పెగయంగం బాజ్ శజచె౯ా నిపాగేంద్రు, దు నహీం దుం డు!గ్రతన్, 704 

క, కటిచినభుజగ మోదమాబు, విజిగలో దదన సులు నిన. ము'వెడలలో శిరదముల్ 

వజణీయలుగు నడిచె గరడు:డు, తటి కనకరుచులు గ లుసతన డా జెక్క_న్. 

వ, ఇ ట్లహికులా రాతి చేత వే టువడి వెణచి పజికెంచి కొళీయుం డీగభీరం బయిన 

మడుంగుం ఖవొవ్చె నుటీఘు నొళక్ళ_విశేషంబు గలదు. 706 

నీ, మున్ను పౌభకి' యనుముని ఆంాస్తదంబునః ద సమునే యుచునుంత భరణిలోన 
నాయబిగొని వన్న గాంతకం: తొకచాటు సనుబెంచి యిందులజలచ'రేంద్రు, 

నొడిసీ ఛతీంచిన నున్నమిావము లెల్ల ఖిన్నంబులైవగం స్కిన్సీ యున్నం 
జూచి యామునిరాజు శోకించి కోపించి గదడుయ. నేంయదిగాలో నిందుం 

ఫ్ర, జొచ్చి మూనంజులను మ్రింగ? జూవెనేనిం 

జచ్చుః గావుత మని యు గృశాప మిచ్చెం 

గాళియుం డొక్క_ం డా శావకథ యెటుంగు 

నితరభుజగంబు లెమయా నెటు వధిం, + 707 

వ, అది కార్యంబు గాం గాలియుం డీమదుగుం బొౌచ్చియున్న గోమనుజర తుణార్థంబు 

కృష్ణం డతని వెడలించె నిట్లు దివ స్టగం ఖాంబరసువర్థ మణీగణమాలికాలంకృతుం 

డై మడుంగు వెడలి వచ్చిన ' మాధప్రంగని నీ పాణలాళంబులం జొందినయిం ద్రియం 
లీ 

బులంబోలి  యశోదారోహిణీన మేత 'లయుననోపికలును నందసునరహాదు 
లేన గోసకులును మూర్భలం బానీ సేలి ల్స్పిఆ లేచి పరమానందంబునం 

పొందిరి బలభ ద్రు, దు,0డు తమ్ముని వానీంగనంబు జేసె నవ్వుడు, 708 

క, ఆంకెలు వచె వృషభము 0 ల,హాంశారముతో డ తే లట్టిట్టులీ3ం 

బొంకముల శొచ్చ ధేనువు, అంకురితము లయ్యొుం దరువ్రు తాహరిరాశన్, 709 

క, నీసుతుం తహిచే విశినజ్క వీనురచిరథాగ రినుహిమ నిశ్చల మనుచుక్ 
భూసురులు సతులు జారున్కు భాసురవచనముల నందు బలికి రిలేశా, 7.0 

శా, ని న్నాయు గ ఛజంగవంబు గ ఆనక నీవాపదం జొందుచ౯ా 

న న్నేవుంటి తనూజ యోడప గదా శాహాన శాతం త్రి, రొ 

వన్నా యంచు శిరంబు వరూర్కొ_ని విజొాంకొ US ంబువై నిల్పుచుం 

గన్ని రెల్మ_ంగం జాంగిలించం దవయు౯ గారాముతోం దల్లీ దాన్, 711 

వ, ఇట్లు పరమసంతోములై శోవజను అరేయి కాళిందీతటంజున చాశలి నీరు 
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వట్టుల డస్సిక్రు కుస్సీ గోవులుం దారు నుండ క నగణ్యం బ బున నయ్యారణ్యంబున నొక్క. 

దహానలంబు వుట్టి చుట్టు ముట్టికొని నడు "రేయి,నిద్రి ఏతం చెన వ జంబుమిోం:ద గది 

నిన నడిరిపడి లేవి దందహ్యూమాన "బేహు. లయి సకలజ నులును మాయానునుజ 

బాలకుం డైన న వారికి శరణాగతు' నె యి ఫఖ్లనిరి, 
712 

ra స్ో ళ్. . "న సంఘము! గార్చిచ్చు చుట్టువ "రుం (Mie 

ము అదె వచ్చెకొ దవన వహ్ని ధూమక కణకీలాభిలదు ర్వా? మై 

యిడచె క "ప్పుక మము నెల్ల వారి నిట మా జేలాగు రథం నీ 

పదవద్మ ంబుల కాని యొం ఇటుల మోపద్తైాయే 'యో్లోకృష్ణ్ట మై, వు 

కెద మో'రాను మహావరా క్రమ దవాగ్న౯ా వేగ వోరుపచె 718 

క, నీపొదంబులు నమ్మిన, నావద సక్ళడివి జనుల కతు్య్యుగ, గ మహో f 

ద్రీవిఠదావజ్యలనము, వై “వడ రుండెడి విధంబు భావింప జీ, , 714 

వ, అని ఘోషించు ఘోషజనులం గరుణించి జగదీశ్వరుం డగుననంతుం డనంతళ క్రి 

యుతుం డై గవానంబు నిండిన చావదవానంబు పొనంబు నేసిన విజయగానంబు 

దశదిశల నిగిడి నంతం గృస్తుండు 'గోగణజ్ఞాతిసహితుం డై మందయానంబున 

మందకుం జనియె నిట్లు రామః శోవ్రులు గి నోపాలబా లపేషంబులం గ్వీడించు సమ 

యంబున, 
715 

నీ దినము లంతంతకు దీ (బు తై యుండ నిననాథుం డు_త్తరదిళం జరించె 

వాంటినాంటికి నెండ నవ కమ ఖర మయ్యె వెచ్చనిగాద్చాలు విసషరంజొ ఇచ్చె 

మేదినీ"రేణువుల్ మింట సంకుల మయ్య స జేఅులుం గొలశులు నిగిరిపోయెం 

బానీయశాలలం బధికనంఘము నిల్చెం జప్పరంబుల భోగిచయము డా 

ఆ, దరులం ససుమళయము దళములతోవాడె మిథునకోటికి రతి మెండు దోంచె 

సఖలజంతు భీష్మ మైన గీ పృమురాకగ, గిలి యడవులందుం గలి సలివె, 716 

ఆ. వాండిరుచులు గలుగువానీవేంిమి గ్రీసు ప కొలనుందు జగము గలయంబడియె 

దహ జనులకొటఆకు బహ్ధాండఘటమున, నుహ్లరసముం జెచ్చి యునిచే ననంగ, 

వ, కి క్ర ట్లాధీలం బయిననిదాఘ కాలంబు వ దింప బృందావనంబు రామగోవింద మంది 

రంబై నక తంబున నిదాఘకాలలతణంబులం బాసి నిరంతర గిరినిపతితని కర శీకర 

పరంపరా భానీతపల్ల ల్ల విత కసుమితతరులతం బయుష్థిను దరులతాకుసుముపరిమళ 

మిళితమ్యుదులపవనం బయ్య్యూను బవనచలితకమలక స్థ ఊరసరోవరమహాగ ఫీరనదీ 

పాదం బయ్య్యూను నదీ (హదకల్ల కలకంకణ ప్రభూతపంకం బయ్యను బంకసంజ 

సకవారి"తాయ మూశళ్చణనసుంజం బయ్య్యను జనమనోరంజనం బై. వసంతకాల 

లతషణంబులుగలిగి లభితమృగపమీశో థితంబయి యొప్పుచుండె మజీయు నందు, 
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క, పికములకోలావాలమునుు శుకనంఘముకలకలంబు శుభ గమయూర 

ప్ర కరము'కేకారవ మళ్ళి నికరమురొదయును జెలంగ నెటీ వయ్యాడవిన్, 719 

క, ఆతతయమునాసరనీ జాతతరంగా ఖిషి క్షజలరువాగంధో 

'వతానిల మడంచె నిదా ఘూతతదావాగ్ని వీడ నవ్యనమందున్ , 790 

వ, 9 ట్లామనికందువ తెజుంగు గల్లి సుందరంబై బృందాననంబునకు బలకృష్ణులు 

గోవుల రొవ్పికొని చని గోవకులుం దారును నొండొరులతోనగుచుం చెగడుచుం 
జెలంగుచుం దలంగుచు జిజిజిజుం దిరుగుచుం దరులసందుల కరుగుచు చాణిలి 

మూత లాడుచు గీతంబులు వాడుచు వేణునాదంబులు ఘటియించుచు నటి 

యించుచు గతులు దప్పిన క్రియ నొజంగుచుం గుప్పల కుజుకుచుం. జవ్పటలు 

గొట్టుచుం గందుకంబులం దట్టుచు నువ్చరం బెగన్ దర్జురంబులచందంబున 

దాంటుచు నామలక బిల్వాదిఫలంబుల మోటుచుం గుటవిటవంబులం గదల్చుచు 

మృగంబుల నదల్చుచుం బెరల రేవుచు మధుమువీకలం బోవ్రచుం చేనియలు 
చద్రావుచు సొనలు వోవుచు గురుశిహ్యకల్చనంబులం బనులు నేయుచుం గాక 

పత్సధరు లై ముస్ట్రియుద్ధంబులకు "జడాయుచుం బన్నిదంబులు సజుచుచుం బులుం 
గులభంగి నజచుచు బహాురూపంబులు వన్నుచు నెగిరి తన్నుచు నేవ్య నేవక 

మిత్రామితృభావంబులు వహించుచు నుత్సహించుచు మజీయు ననేకవిధం 
బులం గీ డించి రందు, రే. 

క్క మూాషపాలీకి బలకృస్లులు, భూపాలకు లంచు నెరిగి బొబ్బ అడుచు న 

గ్లోపాలురు మోతురు ప్రమ, డాపాదకు లగుచు వల్లి కాందోళికలన్, 722 
క, గోపకు లందటు నాడుచు, దీపింపగ రామవాసుబేవ్చల వెనుకం 

వైపడి పాఠక గాయక, రూవంబులం బొగడుదురు నిరూ థాత్మ కులె, 728 

క వ్ర తి౯ా గోవకు లందలు, గీతంబులు వాడం దరుల క్రిందను నగుచుం 

చేతులు ద్రిప్పుచు వెడవెడ్క, పాతర లాడును యశోదపాపం డడవిన్, _ 72 
మ జలజాతముండును రాముండుక౯ా నటనముల్ సల్పంగ గోపాలమూ 

రులతో వారలం గొల్బునిక్టరులు సంతోషించి వేణుస్వనం 
బులు గావించుచు గ్ము లూందుచు శిరంబుల్ ద్రిసుచుం బాడుచుక౯ా 

వల నొప్బక విసుతించి రప్పుడు నటుల్ వర్ణించు చందంబునన్ , 725 

తటి బలభ ద్ఫుండు ప్రలంచాసురుని వధించుట లి 

వ, ఇట్లు రామకృష్ణులు నదనదీతీఠంబులం గొలంకులసమిాపంబుల గిరులచలుల 
నెలయేటులపాంతల మకజుంగులచెంతలం బొదల కేవల బనీమి గల కసవుజొంవం 
బులం బసుల మేపుచుండం చ్రలంబుం డనురక్క_సుం డుక్కు_ మిగిలి నోపాల 
రూపంబున వచ్చి వారల 'హింస నేయం దలంచుచుండ నయ్యఖిలదర్శనుం డగు 
సుదర్శనధరుం జెట్ంగియు నెటుంగని తెటింగున, 726 

a te 
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ఆరామునిస హజన్తుండు, రో రమ్మని వాని జీరి రాకం బోకకళా 

గారాము చేసీ మెల్లన, పోశామ మొన ర్చెం బిదపం చొరినొనుకొటుకున్, 727 

= ఇట్లు ప్ర లంబునితోం జెలిమి నేయుచుం గృష్టుండు గోపాలకులకు ని ట్లనియె, 

మనకు( బ్రొద్దువోదు మనమిందణమను రెండు గముల వార నుగుచుం గందుకముల 

శిలలు గుబులు నేనీ చేరి శ్రీడింతముు రండు వలయు జయపరాజయములు, 

3 అని యిట్లు వలికి తానును బలభ ద్రు,ండును చెన్నుద్దు లై యితేరవల్ల వు లెల్ల 

నుద్దించుకోని చిల్లుద్దు లై నచ్చినసవోయంబున విభజించికొని రండుగములవా 

లై ఎచార్షంబులందుం దృణదారుశిలాకల్పితంబు లగసగుటు లొడ్డ కందుక శిలాడి 

ప్రమేవ ణంబుల లత్యుంబులం దాశ వైచి జయప రాజయనిర్హ యంబులు కొని 

వావ్యావావాకలక్షణంబుల నిర్ది నిరి తులు జేతల వహించ శ్ర డించుచు బలశామునికి 

వానిచందంబు రహస్యంబున సెజింగించి పసుల వెల్పుచు భాండీరకం బను 

వటంబు చేరి రాసమయంబునం గ్రడయందు శ్రీదామనామధేయుం డై నగోవ 

కండు శ్రీకృన్తుని . వహిం చె ఛ్ నేనుండు వృషభ నెక్కించుకొనియె బల 

భద్రుండు ప్రలంబు నారోవాంచె క నప్పుడు, 780 

J వసతుల 2 బపలీమిళ£ బలాఢ్య్యుండు దృణావ రుండు ముక మింటికిం 

గొని పోంజూలక చిక్కినాం డితని నాకు౯ మోవ రా దంచు నా 

దనుజారికా గొనిపోం దలంపక వడిక౯ా దై క్యెళు. డయ్యాటలోం 

గొని పోయె౯ా గిజీ దాటి రాము నఖిల క్రూ కర్హార శ యోాద్దామునిన్ , 7831 

* పట్లు 3 శ్రీ జాకల్పితవాహనుం డై కైనవ, లంపురడు బలభద్బు నిం గొనిపోవ్రచు, 

ఏం గురువై కేం దృసమానభారుం డగససొగోపాలకుకా మోవ "లే 

కర్యాడ్రే కవ కము నూని దైత్యుండు నరాకారంబు సాలించి ఖీ 

కరడె దైత్యా ళీ నే -పావకటకాకల్పంబుతో రాముతో 

మురు వొవ్పంగం దటిల్ల తేందుయుతజీమూతంబు చందంబునన్, 7883 

* మోసము తేక వానివెనుమూంవున నుండుచు నాహలాయుధుం 

“డాసమయంబునం గనియె ఊటకి రత్న కిరీటకుండలో 

ద్భాసితమ_న్హకుకా భకుటిభాసురదారుణనేత్రు నగృదం 

స్వ్రాసహితుం బె లంబు నురుశె ర ర్థినిలంబు మదావలంబునిన్. 794 

* కని న క్షంచరుం డని యించుక శంకించి వెజువక, 785 

, కడువడిం దను దివికిం గొని వడిం జనియుడు దనుజుశిరము చయ్యు హొలధరుం 

డడరి పటుచటులతర మగు, పిడికిట వెస విసరి పొడిచె బిబుసున నలుకన్, 786 

, వాలధరుబలుపిడికిటిహాలిం దల వగిలినరుధిరజలను దనువివరములం 

వోలం? మొణి యిడుచు దనుజుండుు బలరిపుపవినివాతనగముపగిడిం బడియొన్ , 

) _త్తకోకిలను, మేలు మేలుగదయ్య రాముడు మేటిరక్కసు నొక్కడుళ౯ా 
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నేల గూలిఇ నొక్కపోటున నేడు విస్మయ కంచు గో 

పాలకుల్ గని చచ్చి వచ్చిన భ్రాత గన్న విభంబునం 

జాల దీవన లిచ్చి రాముని సత్క_రించిరి వేడుకన్, 788 
క, బలవంతుం డగు వ్రలంబుండు బలుకు ప్రి కా నిహతుం డైన బ్ర దికితి మనుచుకా 

బలసూదనాదిదివిజూలు, బలువై 6 గుసువమములవానం బరంించి రొగిన్ , 789 

ధ్ర , నీ శ్రైకృష్ణుండు దావాగ్నిని [మ్ (మీ ,౧గినోపకనోనంఘమును "కాపాడుట ఫీ 

వ, ఇట్లు గోపకులు కీడింప గోవు లంతంతం గాంతారంబున వింతేకనవులు_ మెస 

నుచు మేంతవడి నొం డడవికి దూరంబు సని యందు దవదహనవవనసంస్పర్శం 
బు సై రింపక కంపించి దప్పి నొవ్వు నెడి ఘోషించిన, 740 

ఛా, ఆగోపాలకు లందటుం బసులకు య్యాలించి కౌమారకే 

౪ గాఢత్యము మాని నోఖురర దాళి చ్చిన్న ఘూసంబుతో 
బాగా యున్న పథంబునం జని దవాపన్నంబు గాకుండ చే 
వేగ గోగణముక్ మరల్చి రటవీవీథికా జవం బొప్పంగన్ , ial 

క, జలధరగ భఫీరరవమున, నలినదళా కుండు దము నామాంకములం 

బిలీిచిన విని ప ప్రతిఘోహణ,ములు సేయుచుం 2 బసులు దిరెాగ ముదమున నధిపొ, 

వ, అంత నవ్షనంబున దై వయోగంబునం బుట్టిన కార్చిచ్చు బిట్టు విసంెడిశరువలి 

వలన మిన్నుముట్ల మిట్టివడి గట్టు చె ట్రనక దరిపోని యక . కాలుచు( జుట్టుకొని 
బే 

వజువం గని వల్ల టీల్లినయుల్ల ంబులతో వల్లవ్ర లెల్ల? దల్ల డిల్లి సబలుం డై నవారికి 

మృత్యుఖతులరీతిం జక్క యొ క్కి. యిళ్టీనిరి, 748 

క, అభ ఛ్రంకషభూ మాయితీ, విభా)ంతముహాస్సుబింగవిసరో గృశిఖా 

విధ్రష్టదద్ధలోకా, ద్రం చై వచ్చెం జూడు దవశిఖ కృష్ణా. 744 

చా నీచుట్టారీకు నాపడల్ గ గలుగు'నే నే మెల్ల నీవార మ 

' న్యాచారంబు "లెజుంగ మోశుండనవు మా 'కాభీలదావాన్ని నేం 

'డేచందంబున నింక దాటుదుము మ విరాశ్నీంచి రత్నీంపవ 
న్నా చంద్రాభ విపన్నుల౯ శిఖవితానచ్చన్ను లక ఖిన్నులన్ , 405 

వ, అని విన్నవించి రంత, 746 

ఉ, బంధుజనంబుశోత నిటు ప్రాక్టితుం డై వారి విళ్వరూపుం డో 
“ బంధువులార మినయనపంకజముల్ ముకుళింపుం డగ్ని నీ 

సంధి నడంతు నే ననినం జక్కన వారలు నట్ట చేయుడుకా 

బంధురడావపానకముం బట్టి ముఖంబునం (ద్రావె లిలతోన్, 747 

వ, పట్లు నిజయోగవై భవంబున దావదవానంబు పానంబు నేసి నిమిషమా త్ర ంబున 

నోసకుల నందణు ్ థాండీరకవటసవిరావంబునకుం చెచ్చి విడిచిన వారు వికసిత 

నయనకనులు లయి కృష్షంనియోగ మాయా ప చఖావంబున నెరగలిచిచ్చు మృగ 



వ, 

వా 

దశీమస్క_ంభము, పూర్వభాగము 220 

నని యగ్రంచుచుం దవమవమనంబులందు, "4g 

"కార్చి చన్చార్ఫుపటుతము, నేర్చునె సరుం డొకండు కౌరి నేం డిఇ కార్చి 
ఇచ్చార్చి మరల రయషీంవలో, నేర నితం డజుఃడొ హూరియొ నిటలాతుండో, 

అని వితర్క్మి_ం-ది రంతం గ స్టుండు సాయాహ్నా సముయ:బున శామసహితుండె 
Mera వ్ ల న J యి వంళనాళంబు వూరించుచు గోపగణచేగీయవమానుం డై గొష్టంబు వ్రవేశించె 

అలలను (౪) 

నప్పుడు, 750 
కమలాముం డొ ద్ నుండన్కి నిమిషము యుగశతను గాగ నెిగడిననోవ 
వ్రనుదలు సంభ్రమమున న్కా కమలామునిం జూచి ముదదు గనిరి మహీశా, 

ఆసమయంబున నోవకు లిండ్రకడ నున్న వృద్ధ కాంతాజనంబులకు 'రామక్ళష్షంల ప 
న్ జల ధా బరు ధాం క న ళు ల అక రా చి త్రీ చరి లే ౦బులు నెప్పిన విని వారు వారినీ గా ర్యాన్ట్ములె వచ్చిన వియచ్చర 

వరు లని తలంచి రంత, 752 

భి హాల య 

వూర వాయు న్రులు శ్ భూతంబు సై పీఇం బడవుట నిం ద్ర చాపంబు దోంచెం 
బరిపషయు క్షమై 'భానువుండల 'మొప్పె మెజుపు లుత్తరదిశ మెజనందొడలొ 
దహీణగాము లె తనరె మేఘంబులు జలచరానీకంబు సంతనీంచెం 

జాతకంబులవీపాసలు కడవలం జేర గాంతారవహ్ను లగర( మడ 

నిజకరాళివలన నీరజబంధథుండు దొల్లి వుచ్చుకొన్నతోయ మెల్ల 
మరల నిచ్చుచుండొ మహికగ్ష కానంద్క కంద మెనవానకందువ నొగి, 158 

వర్షాకాలభుజంగుండ వార్ష ముతో నిడిననవనఖాంకము లని యు 

త్క_ర్షి ౦వ భూమిసతినై ఇ గ ర్హ కవాలెరేఖి లమౌరె గహనాంతమునన్, (54 

వెలువడు స్రావృట్కాలుండు, పొాలనీన: బులకించుభూమిపులకము లనంగా 

మొలచి తల లెత్తి నిక్కుచు, సలలితగతి జాలువాజె సస్యము లధిపా, 755 

మణీయుం జటులవపనచలితంబు లై పన్ని మిన్ను దన్ని లెక్కకు మిక్కిలి యై 
అక్కలు గల నీలగిరులనీరుల మట్ కాజుకొని తెజివీవడక నిబిడంబు లై శిశిర 
కిరణతరణిమండలంబులచొప్పు దప్పించి విప్పు గలిగి చదలు గప్పుకొనినలీలం 
గ్రాలు నీలమేసుంబులును మేఘవిము_క్షంబు లయి జలదసమయవిటుండు . సరస 
గతి ధరణిసతియురమ్టున దర్చించి నేర్చున సమర్ప్చించుక ర్పూరఖండంబులవడు 
వునం బుడమిం బడు కరకలును గరకానుగతంబు లై యనితభోగిభోగంబులబా 

గున నీలమణివూలికావి శేషంబులవిధంబున నెడవడక వడు సలిలథారలును ఛారా 
ధరవిగ భతవివములసలిజంబులం దోంగనచు మదజలాభిపి కమ _త్త్రమాతంగంబుల 
సొబగుస నుండు కొండలును గొండలతుదలనుండి గండశై లంబులవై (బడి విశీర్య 
మాణంబు లగుగిరినిగ _రంబులశీకరంబులును శీకరపరంపవరలం జొదుగులు మదు 

గులుగ "నిన బిదపిద నగుచుం జిదుకుచిదుకు మను రొంప్రులును రొంపులుగ్గ చ్చి, 



లీ) 

క 

క్క 

్రీ శ్రీమడాంధ్రభాగవతేను 

శృచ్చణి నుచ్చలిత ౨బు లయి వజచు వఆజదలును వజదలవలన  మెదలీ కదలి 

పాతెడియేజులును 'నెటులవెంట గటులు శ్రిప్పుచు గములు గొని గొన్నీటి 
"శదురునడచుమిోనంబులును విూననయనల మెబుంగుసొంప్ర పెంపు నైరింపక 

కంవించి తిరిగి సురింగి చనియెడికరణి మేఘమధ్యంబులం బొలసీ మలనీ నిలువక 
మరలి చను క" మైెటుంగులును మెటుంగుల తెజంగున మగువలు ఫురుషులం 

దగిలి నిలువ రని జనుల కెటుంగ నలువ మొట యిడినలెజుంగున  మొరయు 
నుజుములును నుజుముల కులికివడక కికురుపాడుచుచుం బించెంబులు గొంచెం 

బులు నేయక విప్పి చెప్పరంబుగ రొప్పుచు న కనంబులు నేయు మయూరంబు 
లును మయూరభఘోషంబులు భీషణంబు టై చెవులు సో ననూనంబులై న 
మానంబుల నాసలు నెడి యొండొరులకుం లీ ౦దువడి కృందుకొనువిరహిజనులును 
జనులకు రేప మా పని నిరూపింప రాక మూలతీకుసుమువిసరవికసనవిదితావసా 
నంబు లగు దుర్దినంబులును దినావసానసమయంబున మినుకుమినుకు మని మెణు 
యుచుం దిరుగు ఖదో్యతంబులును ఖదోసన్టతసందర్శనంబు గోరుచు నుడుగక 

విడువక కురియు జడిం బడి వలిగొని వడయచు నళనయత్నంబులు వర్చించి 
ఖర్జూర జంబూపలభత్షణంబుల 'దెహూసంరతణంబు లాచరించు వనచరులును 
వసచరానందకారిణు లయి వారరమణులరుచి ననవరతభుజగసమేత లగు శేత 
కులును గేతకికదంబయూధథి కాకుటజ కుసుమ వరిమళమిళితంబు లగు విపిన 
మార్లంబులును మార్లనిరోథంబు లగుచుం బెరింగి రనికంబు ల వసరుదొలం 

కుచు హరిన్మణకిరణపుంజంబులభంగి రంజిల్లి తొంగలించుచు బొంపవంబులు 
గొనిన కసవులును గసవులు మెసని మిసమిసం దనువులు మెజవ వలుందపాదుం 
గులబరువ్రునం గదలక నిలిచి నెమ రమర నిడు ఛేనువులును గలిగి ఛేనువ్ర వ జంబు 

శెవడిం బయగ కణమనోవారం చై హూరకరంబుభంగిం బరివూర్ల సారంగ భోసురం 
న్ సురగిరిచెలువున హరిళరాసనవిభీషణం చై విభీషణహృదయంబుపోలికం బ్ర బక 
టితవారిళ బవై భవం బై చె భవహపూజనంబుచందంబున నింద దృగోపాదివిభ వ జనకంపై 
జనకయాగంబుభాతి సీతా ప్రకరణాలంకృతం వై. "బె కృతే యుగంబుసొంపున బవాం 
వర్ష యు నై వర్ణాగ మంబు చెలువాొండె నప్పుడు. 756 

వాడక శ్రాలక "క్యదలు, గనాడక తన నల్ల గెజిలుకొొని నవకముై 
చూడగ భద్రము లగుచును, వీడె౯ా ససర్థింబు లిడుము వీడెం బ్ర జకున్, 757 

జీవనము సాలం గలిగియుం గావరమున మిట్టిపడని ఘనుని శ్రియ "సక 
జీవనములు సొర జలనిధి, ప్రావృట్కాలమున డిందువడి యుండె నృపా, ౦ 

శా,ఆవర్షాగమమందు గోవుల నరళ౭్యాంతంబులక్- మేపుచుకా 

గోవిందుండు ప్రలంబవై రియుతుం డై. గోపాలవర్టంబుతోం 
శ్రా వీణ్యంబున. గందమూలఫలనుల్ ఖ్ టంచుచు౯ మంజుల 



వ, 

స, 

తే, 

వం 

దశమస్మ్క_ంధముు, పూర్వభాగము రర 

౮ావా ల ంబుల శీ తిం జల్లి గుడిచెం గాసారతీరంబులన్, 759 

ఆసమయంబున, 760 

విశ్వమోహన మైన వేణునినాదంబు స సోసగంభీరగర్టనము గాగ 

మహనీయనిర్మ లమంద హోసద్య్యతి లలితసౌాదామనీలతిక గాయం 

దలచుట్టు బాసలం దనరుపింఛపుదండ శె శై ల భేదనళ రాసనము గాంగ 

గరుణాకటా క్ష వీ క్షణసుథావక్ష ంబు సలిలథారా ప్ర పృవర్ష ౦బు గాల 

జాడ నేకెంచునోపాలజనమునీం ద్ర ద, చాతకంబులదురవస్థ సక్క_౭జేసి 

కృష్ణ మేఘంబు బవాంతరకీ ర్తి రనొప్వే | విమలబృ్బందావనాకాళ వీధియందు, 761 

గోవులవృహవత్సంబుల, వానిరి బూజించి పిదప వక్షాకాల 

శ్రీవనితను బూజించెను, శ్రీనల్ల భు డయ్యు .నోవ జసకుం డధిపా, 762 

ఇట్లు కృష్ణుండు విహితవిజరంబుల వర్ణాకాలంబు వుచ్చె నంత, 768 

అర్ర శరద్భృతువర్థ నము ధికా 

జొంవములు గొనియ వనములు, రొంపు లిగిశె నెమిలిగములరొదలుడిగానదుల్ 

చెంవులకుం బానె నుఖుముల్క శంవలసంపదలు మానే శారదవేళన్, 764 

మజీయు జీవనంబులు విడిచి విమలజ్ఞానవశంబున ముక్తు లగు ప్రురువషరత్న ంబుల 

న్నున నన్ను వదలి మిన్ను విడిచి “వాయువళంబులై చెల్లి విరిసి చను మేఘంబు 

లును మేసుపటలరహితంబును గలశభవమునిస హికంటును నై విజ్ఞానదిప విలసితం 

బగు "యోగిహృదయంబు చందంబున శుభ్రం బయిన యభ్రంబును నభ్రంబున 

నీలదుకూలవితాన సంయు_క్షముకాఫలంబులవడువున నెగడు నుడుగణంబులును 

నుడుగణమయూాఖంబు కొవ్వు "లువ్వెత్తునొని నివటిల్లుచు బ్రహ్మాండకరండ 

కర్సారఖండాయమానంబు లగు చం ద్ర కిరణంబులును జం ద ద్ర కిరగసంస్పర్శనంబు 

న సగర్భంబు లై భూమికి దుర్నరంబు లసుచు నిండి పండి 'హలికకరనిశితలవి త్ర త్ర 

థా రాసంరంభంబుం దలంచి తల్లడిల్లి వెలువెలుకం 'బాజుచుం దల్లి యగువిశరో 

భరకు మునుకొని ప్రణాతంబులై వడంకుచు నెబుంగ మొజు యిడుచున్న పెం 

పున సంవన్నంబు "లయిన యొన్నులవ్రే, గున వ్రాలి గాలిం దూలుచు మర్శరభ్య 

నులసారస్యంబు లగు కలమాదిసస్యంటులును నస్యక మంజరీపుంజంబులః గొంచక 

చంచువులం ద్రుంచి కబళించి పిల్ల వెంటితండంబులం గూడి కడువులు నిండ 

మెక్కి... విక్క_విరిసి వొక్కుచుం ద్రిక్కలు గొని మహోోత్తుంగ సనుంచితమంచ 

వ్రదేశంబు లెక్కి సంచరించుచు గోవెన్నుల కావలియున్న యన్ను లకెమ్లోావులు 
బీరబఫలంబు లని కజిచి తత్క_రాస్సాలనంబుల నులికివడి యెగసీ చను ఎ శంకనిక 

రంబులకలకలంబులును గ లవాంసకోకసారసకోలావాలమండితంబు లై. నిండిన 

నిర్ణ లజలంబులు గల జలాశయంబులును జలాశయంబులజలంబు లనుదినంబు నిగుర 

గృహంబుల బ్ర బదుకు దినంబులు సనుట యెటుంగని మనుజులగమనిక 6౮ దిరుగు జల 



282" శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

చర ంబులును జలచర హృదయంబుల బెదరు గదుర డొంకి యింకిన నదులును 

నదులందుం గర్బూరమండవంబుల జెజింగున మణికుట్టిమంబులనూడ్కి-నిపాథసో 

పానమార్లంబులడాడను విలోకితంబు లగు నూతన నై కతంబులును సైకత ప దేశం 
బుల నుదయచేళల నిత్యక ర్హానుస్థాననిరతు లగు మునులును మునికన్యకాః శ్సకలశ 

సలిలాఫ్రిషి _శృమూలంబు లగు తపోవనబాలక సాలసాలంబులును సాలవిటపివా 

సంతి కాకుంజపుంజంబులతఆజ చున నిముడుకొొని దినకరకిరణంబులకుం గరునలికిం 

జొర వెరవుపడని వనమ్ములును వ వనమ్ములం దరులకొొనల నాకలములు నేకలము 

లె మెసంగి మసరుకవిసీ శని కొనుకొనల సూటి నేటిదరులు త్రవ్వి చీము 

కుమ్చి కోరాడెడి వనగజంబులును గజకుంభకనకకుంభరుచిరకుచభార భీరుమధ్య 
సమంచిత లగు చెంచితలును జెంచితలక్రూరమ్థులగు వాలమ్థులసారమ్ములు చెడి 

'ఖేదన్వునం 'బాదమ్తులు దొట్రువడం చెసుగాతన్వులం బడు వరావాపుండరీకం 

బులును  బుండరీకకుముదకురరట-కాదికుసుమనుకరందంబులు (గోలి తేలి సోలి 
వావీ మహాహంకృతుల యుంకృతులు నేయు లేంటికదుపులును గదువులం గల 

యక యెడ గలిగి మదమున నదనువద 'నెటింగి వదనమార్షణప్రేరితంబు లై 
-వంటితుటుముల వెంటంజని యొండొంటి గాంటించుచుం దగుల నెక్కి గర్భం 

బులు నెక్కొ-లువు మృగవృపభరాజంబులును గలిగి రాజరాజగ్భహంబుపగిది 

విలనీతపందపద్మ సౌభాగ్యం "బై భాగ్యహినుకర్ణ్మంబు రేఖ గతి నశ్చుతనీలకంఠ 

శబ్దం బై శబ్రక్మొస్త్రవెడదిహృదయంబుబాగున విశ్వవకాశాభిరామం చై 
'రామసం గ్రామంబున్రై వడి బాణాసనాలంకృతం టై కృళాంతవృాదయంబు 

కరణి నవషంకం చై వంకజాసను “గహాంబుసొంపున రాజహాంసవి రాజమానం బై 
రై 

మానధనునిచరిత్రింబునాబగున సకల్షవజీవనం బై వననిధ్ధిపొలువున సమ్మిత 

భూభ్ళద్వాకి్ ంకులం బై కులవధూరత్న ౦బు చెలువున నదృష్ట్ర షపయోభరం 

బై. థరణికిం దొడ వగుచు 'శరత్కాలంబు వశ్చె నంత, 765 

వాజులనీరాజనములు, రాజాలజయనగ మునములును రాజితలక్షీ 

పూజలు 'దేవోత్సవమః ల్కు రాజిల్రైను జగతియందు రాజకులేంద్రా దొ 766 

చే గల చజకువింటను బాగుగ నీలోత్సలంబు "బొణంబుగ సం 

యోగంబు నేనీ మదనుడు, వేగంబున విరహిజనుల వేటాడె నొగిన్, 767 

ఇట్టు భాసురంబు లయిన శరద్యాసరంబుల సోవిందుండు గోబ్బందస మేతుం రై 

బృందావనంబునం బసులం బోసంగ మేపుచు, 768 

క ర్లావతంసితకర్ణి “కొరవ వభ గండ భాగ ద్యుతిం గడలుకొలుప 

భవనమోవాన వై మెన "స్రావిలాసంబుతో వామభాగానతవదన "మొప్ప 
we ey పడ్డ భ్యనికి మర్మసరణిం జూప 

'ఢాశాలిమిోంద నడ్డము సాంచి నిల్చిన పవ్సఖుద్యులి భూమిం బ ద్రిబ్బికొనల . 



(శ్లన్రుస్కటంధముం, వూర్యభాగముం ' 29 

జే, నూాళివింఛముంగంళభదామమును మెజయ, విలనీత (గ్రామముగ నొక్క వేణువందు 

హా గాంధర్యగీతంబు సరగ జేసె జతుగనటమూ గి గోపాలచ గ్రోవి. 769 

వ, ఇట్లు హరి "వేబునాదంబు వూరించిన మారవికారాహీ సు ను తద్దీతం బాలించి 

నీన్దులు సాలింప మక్కునవలు నిక్కు. లొ చే గోస ోేవికలు లేక తమతమ 

పొత్తుక కైలుం దాగను ద గ్ల్వజంబునః బవుగుగు నే గుకు దుటుములు గట్టి జిలి 
విలిముచ్చటలకుం ఖొచ్చి తమలోన, 760 

మ, శృవణోదంచికకర్లి కారళమునో స్వ గ్గాభ చేలంబుకో 
నవతంసాయిత కేకిపింఛకముతో గంభోజదానుంబువో' 

స్షవశుం ౫ మధురాధరామృ్శత ముచే వంకంబు: బూకించుచు 

న్నువిదా మాధన్ఫుః డాలవెంట వనమం దొప్పారెకిం జూచి తే, 771 

శా రావే సుదరి యేమె బోటి వికవే 'రాజీననేత్రుండు బృం 
బానీఖిం దగ వేణు సూనుము అపత్సే పారినకానకంబుతో” శ్ 

ఖో గా జో | ల్ల న 
భూ+విన్యాసము లంగులీకృమములుం జొల్చ్బాా మ స్తంబుగాం 

గావించెళ నటుభంగి బా వును తస్రాంధర్వసంగీతమున్ , 779 

క, తలరాకెను గొబ్బునం జి గమ నలినాయునివుధుగవేణునాదము నానీ 

నులు సోంశీనంతమా లేన, చెలియా యిఃగ నే3వెజివు చింతింసగదే, 7783 

క, నాతోడ వెజవ వలీ, నాతోడని భొకుదుం బోయి నలినదభొ క్షుక౯ా 

నీతోడుతః బలికీంపెబ, సీతో డిజకంబు మెద నీపోకు నుమిా, 774 

వ, అని పెక్కు.భం/సణ నోకోే KR నుంది వలుగు చు. గోవనుంచరులు బృందా 
వనంబునకు గోవిందున కెనుప చని వమూానం[బున ' నతనిం దదువునంబుల: 
వ్ర తిపదంబును నాలింగనంబు నేనినవాక లగుదు రామక్నణుల నుంచి, 775 

వు, నవగోస్థానక రంగ మందు బవవానంకంబుతో: బాగ 

ల్ల వనీలోత్త ఏలపించఛవద్మన శమాలావస్త్రనంవన్న లె 

కవ యొ వేణువు లు+ంయమచుకా బహాంనటా కొరంబులం “గేలితాం 
డవముల్ నేనెన రీ కుహూానకులు వేడ్కంం గామీనుల్ గంటిళే, 776 

క, ఓచెలునలార నిను(డీ, వాచాశతకంబు లేల వర్ణింపంగా 
లోవనములకలిమికి ఫబ్క మ చెలునురం జూడంగలుగు టింతియ నుండీ 777 

వ, అని పలికి రందుం గొందణు గోవిందు నుేశించి, 778 

మ, ఓనరా ప్రేతల కించు'కేని నట లే కుండంగ గోపొలక్ళ 
నునెషమైవిసుథారసంబు గొనుచుం జోడ కాంబుగా మ్రైయుచుం 

దనపరగ్గంబులు ణే త్రేవర ములుగా దర్చించెం బూర్యుంబునళా 

వనితా యొట్టితవంబు నేనెకొఫొ యీవంశంబు వంళంబులోన్, 779 
చు, ముదితా యేతటినీదచయరికణములలా ముకి చేణు నిం తయ్యు నా 
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నది సత్పుత్ర తుని గ న్నతల్లి వగిదికొ నందంబుతో చేడు స 

మద హంగఫ్యోనిపాటగా వికచవద దృశ్రేణిరోమాంచ మై "మొ 

రమెందవం దుంగతరంగవా _స్తటనోవోోగంబు గావింపచే, 

క, నలినోదరుభ కుని గని కులజును నంద్నాశ్రుజలము గురియువగిది మ్రూం 
కులు ఫూంబేనియ లొలిశెడు, నలినాముని చేతివంశ్ నాళముమైైంతన్ . 

శా, నామాసంబున శెద్ది మేర వినవే నావూరజన్మంబులకా 
లేమా నోములు నోయచో నకట -కాళిండీతటేకా వేణు వై 
భూమిం బుక్సైద నంచు6 గోరం దగబే బోధిల్లి య శై న న్ 

చామం డివ ప్పుడు మాధవాధరసుథాపొనంబు గబ్బుం Fa) 

క, కాలిందీకూలంబున, నాళీ యీనందతనయునధ రామృతముం 

గ్యోలెడివేణువ నగునో, మేలాగున నోయవచ్చు నెజింగంపంగదే. 

క, వనితా కృష్ణుడు నల్లని ఘన మనియుకా వేణురనము గర్జన మనియుకా 

720 

781 

782 

7883 

మనమున దలంచి రొప్పుచు, ననవరతము నెమిలితుటుము లాజెడిం గంశే, 784 

క, గిరిచరమిథునము లోలిం, బరికింంంగం గ ఏవ్లపాదపడ్తాంకిత మై మె 

సుర రాజునగరికంశును, దరుణీ బృందావనంబు దద్దయు నొ చెన్, 

వ్ల 

మ, అమరేంద్రాంగన లాకసంబున విమానారూఢ లె పోవుచుం 

గమలా కుకా శుభమూ రి రిం గాంచి మురళీ గానంబు లం దంద క 

ర్లములకా నిలుచు మేఖలల్ వదలంగా నాథాంకమధ్యంబులం 

బ్రమదా వ్రాలిరి చూచితే వివశ లై పంచాశుగభ్యాంత లై, 

ఊఉ. కానల నుండుచుకా సరసగానవివేకవిపహీనజాతు లై 
వీనుల నేండు కృష్టముఖ వేణురవామృత భార సోశీన౯ 

మేనులు మేంతలు౯ా మజుచి మె త్తనిచూడ్కి- మృగీమృగావళుల్ 
మానిని చూడ వమ బహుమానము నేనెం గృ తార్ధచిత్తలై, 

ఉ. తల్లులచన్ను బాలు మును దావుత జీ౯ దమకర్థ వీథుల౯ 

వల్లభ మైనమాధవునివంశర వామృత థార సొచ్చినం 

ద్రుళ్లీక పాలు శాం దివక దూటక మానక కృష్ణువిరా(ద దృ 

గష్ల్లులు నేర్పి నిల్చె నదె వత్సము లంగనలార కంటిరే, 

మ, నుమత౯” మోములు మోంది శెత్తుకొని రోమంథంబు సాలించి వ్చా 

తృమలాగ, ంబులం గప మ్ల నిల్చి 'మురళీగానామృతశ్రేణి చే 

గ్ల ములం శో లుచు మేంతమాని గళి తానందా శ్రు,లై చిత్తితో 

పములై సోపులు సూచుచున్న వదిగోం బద్యాతీ. పశించితే. 

వు, జగరీజంబులశాఖ "లెక్కి_ నురలీశబ్దాముతేసందను౯ 

785 

786 

787 

708 

(89 
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మిగులకా వీనులం ద్రావి ప్రై చే వడి నెమిం గ మ్షురూపంబు చి 

త్రగ మై యుండలో నడ్డవే వెట్టుకి, య శేత్రంబుల్ దగా మూసీ యూ 

ఫగముల్ సౌక్కెడిం జూచితే మునిజనాకౌరంబులం గామినీ. 790 

ము శ్రమ మొప్పక్ నదు లెల్ల వంశరవ మాకర్లించి సంజాత మో 

వాములకా మన నృథసాయక తుతవిశాలావ ర రలై వాంసవా 

కర్ణిములం జీరి రేరంగవా స్ప సము౪ నాశర్షి ంచి ఏ పదోవపహ+ ద్క 
రములం గ ఎవ్షపదార్చనంబు సట వక నామా వి విలోకించిలే, 791 

ఆ, వనిత నేడు కృష్ణువంశనినాదంబు, విని పయోధరంబు విరులు గురిసీ 
తనశరిర మెల్ల ధవ ళాతపత్రంబుం చేసీ మింట నీడం జేనెం గంశుః 792 

క్క మంచిఫలంచులు వారిచే నించి కళాలంబనముల నెగడుచు నిచె శ్రీ 

డించెద రంగన మూడుమ్ము చెంచితలం బింఛప శ్ చేలాంచితలన్, 708 

క, ఉల్లసితకుచభరంబుల, నల్లా జెడి నడుముతోడ నలరులదండ౯ా 

ఛిల్లి యొకతె వారి కిచ్చెను, వాల్లోవాలకలిత యణగచు నంగన కంచు 294 

క, గిరు లెల్ల జగము లయం, దరు లెల్లను బల్లవించె ధరణిగగ నభూ 

చరు లెల్లను బొక్కి_ర హరి, మురళిర వామృతము సోక ముద్దియ కంక, 795 

ము బలకృమహ్లాం, మీ సరోజసంగనుముచే భాసిల్లుచుక్ ధన్యమై 

ఫలపుష్పంబులం గానికల్ గురినీ సంభావించి మి న్నందుచుకా 

జలఘాసంబుల గోవులం దనివి చంచదూ జరోమాంచమె 

వెలనెం జూడం గ దమ యీగిరి ప్రురోవీధి౯ా సరోజాననా, 796 

వ, అని యిట్లు బృందావనవిహారి యైన గోవిందుని సందర్శించి పంచబాణభల్లభగ్న 
హృదయ లయి వల్ల వకాంత "లేకాంతంబులః: జింతించుచుం దత్పరతంత్ర, లయి 

యుండి రంత, 797 

-ఇథ హేమ౦ంఠబుతువర్ణి న ము అఆ 

క, శామంతికాస్రగంచిత, నీమంతవతీకుచోన్ల జిత శీతభయ 
శ్రీమంతం బయి గొబ్బున, హీమంతము దోంచె మదనుం జేంచ విరవులన్. 

క, ఉత్తరపుగాలి విసరె వియ_త్తలమున్క దుహినకిరణుం డహి తుం డయ్యెం 

బొత్తు జరిగా విథునములకు, " నె తములు దజీంగ హిమము నెలకొనియ నృపా, 

క, అవాములు సన్నము లయొ్యును దవానము పిత మయ్యె దీర్హదశ లయ్యు నిశల్ 
బహాశీతో వేతం బయి, యుహువారా యని వడలె లోక ముర్వీనాథా, 800 

ర్క అన్ను లచన్ను లదండ విపన్నులు గా కెల్బ వారు బ్ర దికిరి గాకీ 

చన్నులు మోటీన వలి న్యాపన్నులు గా కుండందర మె 'బ్ఞ హోదులకున్ , 601 

ఆ, పొడుపుంగొండ మిూందయొడుచుటమొదలుగాం బరువు వెట్టియినుండుప పశ్చిమాద్రి, 

నుజుంగుంభొ చ్చెంగాక నుసలినం జలిచేతం జిక్కెంజిక్కెె నసంగ జిక్క_కున్నె . 
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క చెంసగల్యవిరలగంధము, మంగళముగం గ్రో,లుచున్నమ ధుపము లొప్పె 

న్నంగజవప్స్నలవై న్కుప్బొంగి విజృంభించు పొగలపోలిక నధిపా, 808 

ఆ. శంభుకంట నొకటి జలరాశి నొక్క_ట్హి మజీయు నొకటి మనుజనుందిరముల 

నొదిలగం గాక మెజసీ యున్నమూండగ్నులు చలికి నులికి భ_క్తి సలుపకున్నె, 

ఛా,ఈహేమంతను రాకం జూచి రమణీ-హీ లాపరిరంభస 

'తృాహాయ్యంబున( గాని దీని గెలువళ్లా శక ష్థింబు గా దంచు దా 

రరూహాపోవావిధిం ద్రిమూ రులు సతియుశాంగు లై నారుగా 
కోహకో వార లబేమి సంతతవధూ ఇూగంబు రాం గందునే, 805 

క, ఈహేమంతము రాకకు, శ్రీహరి యొక్కింత వడంకి చింతింపంగా 
నోహో వెజినకు మని తా మాహారికిని ,శ్రీకుచంబు లభయం బిచ్చెన్, 806 

వ, ఇట్లు నితాంతం బగు హేమంతంబున మొదలినెలతో లిదినంబునందు నందుని 

ముందం గల గోవకుమారికలు రేపకడ లేచి చని కాళిందీజలంబులం దోంగి జలతీ 

రంబున నినుముసం గా త్యాయనిరూపంబుం చేసి సురఫికుసుముగంధంబు బిడి 

ధూవదీవంబు లిచ్చి బహునవిధోవహోారంబులు సమర్పించి, 807 

క, ఓకాత్యాయని ఛగవత్కి సీకుకా 'మ్రక్కెదము నేము నేం డనుకరిస౯ 
మా కిందజకును వై ళమ్క శ్రీకృష్ణుడు మగండు గాంగం జేయుము తల్లీ, 808 

క్క ఓతర్సి మాకు గృస్తుడు, చేతోవిభు: డై ననాండు చెలువల మెల్లకా, 

'నేతివసంతము లాడుచ్చు జాతర చేసెదము భ క్రిచాతురితోడన్, 803 

వ, అని నమస్కరించి హవిష్యంబులు గుడుచుచు నివ్విధంబున మాసృవ్ర తంబు సలిపి 
రం దొక్క_నా(డు, 801 

కెటి గ పి కావస్త్రాపపహారణ ము 9తా- 

మ, రమణుల్ పొద్దున మేలుకాంచి సఖులకొ రం డంచు నాల్మి యనా 

మములం జీరి కుచద్య్వయీాభ రములక మధ్యంబు లల్హాడంగాయ 

బ్ర మదోద్దామగ జేంద్యయాన లగుచుం బద్దాతునిం వాడుచుకా 

యమునాతీరముం జేరంబోయిరి గ హీ తానో ర్థనహాస్తాబ్దలై * 811 

వ, ఇ ట్లానదీతీరంబు నేరం జని గజగమనలు విజనస్థలంబున వలువలు విడిచి యిడి 

మది శంక లేక యకలంక లై .క్పుంకు లిడం జలంబుల జలంబులు సొచ్చి, 812 

క, వారిజలోచనుం బాడుచు వారిజలోచనలు వారివారికి వేడ్క_కా 

వారివిజోరము సలిపిర్సి వారిషివోరములు జగతివారికిం. గలవే, 818 

వ, ఆసమయంబున, 814 

క, తోయజనయనలు యమునా తోయములం దుండు శుణి(గి దూరగుండయు్య్యూం 

దోయజనయనుండు హారి తన్న తోయముగోవకులు దానుం దోంఠతెంచె నృపా 

తరలను, కదలకుం డని తోడివారలం గన్నుసన్నల నిల్బుచుం 
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బదము లొయ్యిన నేల చెటుచుః బద నేతుండు మాని యె 
యు 3 లో 6... 

పాదలమాటున నల్ల నల్లన పాచి పొంచి నతాంగుం డై. 

యదను గోరుచు డానీ వ్రైతలయంబకంబులు దొంగి లెస్, 816 

ఇట్లు దొంగిలి, 817 

కా ఉద్యద్దంధగ జేం ద్ర దగారవముతో ఊూూహాంబరంబుల్ విభుం 

జాద్యుం డర కరన్థంగి నక్నకులతో హోసార్థియె కొొంచుః ద 

న్నదర్థింభ రికణ శీతబాతజని ఆనందంబుతో స్ దా 

సదోో్యము_క్స దురంతే పాదపజనుస్పం తొవముక౯ నీవమున్ 818 

వ, అప్పు డయ్యింతు లి ట్లనిరి, 819 

క, మామావలువలు ముట్టక్కు మామా కొనిపోకు పోకు మన్నింపు తగా 

మూమాన మేల కొనియెదు, మామానససారణ మేల మానుము కసూ. 820 

వీ, బహాుుజీవనముతోడ భానీల్లి యుండుటో గోత్రంబు నిల్చుటో కూర్మి తోడ 

మహి నుదరింంచుటో మః నుజనింహూంబవై వ్రజహం గాచుటొౌ కాక బలి డెరల్సి 

వీన్న వై యుండియు బెంపు వకి హించుటో రాజుల గల్పుటో రణములందు 

గురునాజ్ఞ నేయుటో గుణనిఫె దై బల సృఖాన్దిలిం జూఫుటో భద్ర లీల 

ఆ, బుధులు మెచ్చుభువిం బ్ర బృబుద్ధత మజయటో, కల్మితనమునేయ 1 ఘనత గలదె 

వావి లేదు వొరువారు? నాహా రను ; వెలుక వలదె వలువ లిమ్ము కృష్ణ. 821 

క, కొంటివి మాహృదయంబులు, గొంటివి యానంబు లజ్ఞం నాంటిని వలువల్ 

గొంటి విశ నెట్టు 'నసదొ, కొొంకున్ర గద నిన్ను నెతీంగకొంటిమి కల్లా. 829 

సీ, రాజసంబున నీవు రంజిల్లు కులు మే చెలరేగి వింతలు నేయుచుండ 

సత్త _త్త (సంపద గట్టి జరగటం: దలంచమే నీరి గల్లీ యన్యులం జెనకుచుండు 

గురుతరళ కి కియు కుడ వాట యొబుగ మే తామసంబున నెగ్గు దలంచుచుండ 

నొకభంగితో నుండక ఏంటం జింతింవమే మాయావి మె మ*లుమలయుచుండ 

ఆ, నేమిజాడవా(డ వేపాటి గలవాండ, వేగణంబు నెటు వెలబ్బయెడల 

నొదింగి యుండ నేర వోరంతీ ప్రొద్దున్కు బటము లీగదయ్య పద్యనయన, _ 82కి 

క, రాజుల నెటుగను బలిమిని, రాజి లైడుచీర లీ రమణుల మింకకా 

రాజున నెణి(గించెద మో, రాజీవదలాశు నీవు రాజె ధరకున్, 824 

వ, అని పలికినకన్ని యలపలుకు లాలించి మందహాససుందరవదనారవిందు జై గోపాల 
బాొలకులకరంబులం గరంబులు ప్రెనీ యమ్రుద్దియల నుద్దేశించి నబవాదిచతురుం 

డి టనియె, 825 

గారామల్ రాజులతోడ నీవనికి నారంభింతుెరే మో క్రియా 

నసూమో కేమియు బేక దూలెదరు మూమోసంబు ఏ చింతింవ రం 

భం మధ్యంబుననుంది వెల్వడి వెసం బూచ్చాందుబిం బాననల్ 
శవా 
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వ్, 

క్ర 

V4 చ్చ 

మిూమి-చచీరలు వచ్చి పుచ్చుళొనుండా మో కిచ్చెదం జెచ్చెరన్, 826 

అనిన నమ్హానవతు లొండొళులమొగంబులు సూచి నగుచు మర్మ్మంబులు నాంటు 

నమ్హాటలకు మగుడం బలుక నీగువడు చు నగ్షలం బయిన చలిని వలీగొని కంథ 

చమాణజలంబులం దుండి డోలాయ సాన మానస న్ యిట్లనిరి, ga? 

మావలువ లాగడంబున, నీ వేటికి బుచ్చుకొంటి నీ వల్పుండ వే * 

నీవెటు:గని చే మున్నది, నీ విందజలోన ధర్మనిరతుడవు గే, ' 828 
న్రంతుల్ తోయము లాడుచుండ మగవా చేఅెంతునే వచ్చిరా 
యింతల్ నేయుదురే కృపారహితులై యేలోకముం దైన నీ 
వింతల్ నీతలం బుశ్చైం గాక మతటి య్వీ కృన్ల చూ వెల్ల నీ 
ఇంతక దాసులమై చరించెదము మాచేలంబు లివ్పింపవే. §2 3 
వచ్చెదను నీవు పిలిచిన, నిచ్చిద మే మైశంగాని యెటం బొరు మనినం 
బొచ్చాదము నేడు వస్త్రము, లిచ్చి మముం గరుణతోడ నేలుము కృన్లా. 880. 

అనిన దరహసీతవదనుం - డై వారియి ట్లనియె, 

వతరుణుండు మగం డౌటకు మిాతవపములు నెళ్ళుం డింక మూయానలు సుం 
డీ తప్పిన నీకూరిమి, మిోతలలనె పుళ్లైనోటు మేదిని లేడే! 832 

ఎవని? గని మోహించితి, రవ్వండు మామానధనము లెల్ల వారించ౯ా 
నివ్వటిలె మోాకుం గూరిమి, యెవ్ళనివై బలుకరాచె యీ నన్యుుండ నే, 883 

అనిన విని సుందరు లనో ర్పినరిసందర్శనంబులు చేయుచు హృదయోార విందంబు 

లందు6 గందర్పుండు సందడింప నగుచు నిరు తర లయి యున్న లోకో తరుం 
డి ట్రనియె, 834 

నాయింటికి దాసుల శై, నాయాజ్ఞ వహించి మారు నడచెద “రేని౯ా 

_ మూయంబరంబు లిచ్చద, దోయంబులు వెడలి రండు తొ య్య్వలులారా, 835 
అనిన విని వారిమభ్యలు చలికి వెజుచి సలిలమధ్యంబున నిలువ నోపక, 8836 
కొందలు వెడలుద మందురు, కొందలు వెడలుటయు సీరం గొను గోవిందుం 
డందురు కొొందటు దవులోం గొందలమందుదురు వడంకునాని మను జేంద్రా, 

మజీయు నెట్టకేలకుం జి త్తంబులు గట్టవజచుకొని తనుముధ్యలు తోయమధ్య్ధం 
బు వెలువడి, 888 

చంచత్సల్ల వకోమల, కాంచననవరత్న ఘటితకంకణరుచిరో 
దంచితకరసంభాదిత్క పంచాయుధథోహా లగుచుం బడ(తులు వరుసన్, 8833 

చని ప్రౌఢ శై నసుందరుల ముందట నిడుకొని మందగమనలు మందహోసంబు 
తోడనే సేదుర నిలిచిన నరవిందనయనుం డి ట్లనిరకు, 840 
శృంగారవతులార సీ "గేల మిముం గూడి వి విన్న నాంటన గోలెం చెరిగినాండ 

నెబుంగనే మోలోన నెప్పుడు నున్నాండ నేను జూడనిమర్శ మెద్ది గలదు 
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చవృతనిద్ధ (లై లె యుండి వలువలు గట్టక నీరు సొత్తుర మూరు నియతి దప్పి 

'హోత్ర్యాయనీబేవిం గల్ల వేయుట క యీరీతి 5 వోచువా రెందు గలరు 

ఆ, వృతేఫలంబు మిరారు వలచిన జక్క_గ, నింతు శెల్లం జేతు లెత్సి తి మొక్కి 
లో 

చ వుచ్చుషొనుండు -చీనలు సీగు వో, నాడ చేల యెగ్డు లాడనేలి 841 

వ, అనిన విని మానవతులు దవులోన, 842 

ను, వ్ర తరముల్ శేయుచు నొక్క. మా టయిన నెవ్యానికా విచారించిన 

వ్ర తభంగంబులు మాను నట్టి వరదుకా వామూాక్రు లీథీంచియుకా , 

గతచేలాప్తవనంబు నేడు వతభంగం బంచు శంకించి ఫొ 

లతటన్య స్త స్థకరాబ్ద లె సరసలీల క్రొ య్రుక్కి_ ర ట్లండటున్ , 648 

క, బాలలకు వా స్టకీలిత, ఫాలలకు నిచషతశీతపవనాగమనా 

లోలలకు నంబరములు గృృపాలుండు హరి యిచ్చి భ_క్షపాలకుం డగుటన్, 644 

ఆ, చీర లపహారించి సీగ్లులు విడిపించి, పరివాసించి మైనం బర మనకు 

ఘనుడు నోముకొజుంత గాకుండ 'మ్రక్కి_ంచె ననుచు వారినుతించి రబల లెల్ల , 

క, ఉల్లములు నొవ్యు నాడిన్క గల్లలు నేసినను నగినం గలంచిన నైన౯ 
వల్ల భులు నేయుకృత్యము, వల్ల భలకు నెగ్గు గాదు వల్లభ మధిపా, 846 

న, ట్లు హరి వలువ లిచ్చినం గట్టుకొని సతు లతనియందు బద్ధానురాగ లయం 
జలింపక తెప్ప లిడక తప్పక చూడ న్యాప్రోడ యెణీంగి చేరి వారి కిట్లనియె, 

సీ లశ్షణవతులార లజ్జించి చెప్పరు గాని మోామర్మ ముల్ గానం బడియె 

నను గొల్వుం జింతించినారు నాచేతను సతర్ణంబు మోనోము సఫల మగును 

గామి తార్థంబులకలివింం 'జెప్పంగ చేల ననుం గొల్వ ముక్తికి నడవ వచ్చుం 
_ గడమ కూడయ నంబికాచేవి నోంచంగ నటమింద రా త్తు లయందు మికు 

ఆ, నన్ను6 బొందం గబ్బు నమ్మి పొం డని హరి, వల్క_ నికు” లెల్ల భాంతి జనిరి 

తపము పండెననుచుం ద త్పదాంభోజముల్, మాననీంచుకొనుచు మందకడకు, 

అధి మునిభార్య లన్న ముం దీసికొని వచ్చి శ్రీకృష్ణుని నారగింపంజేయుట రతా 

వ, ఇట్లు గోవకనరికలందుం బ్రైసన్నుం డై గోవిందుండు బృందావనంబు దాంటి 

దూరంబున ఛేనువ్రుల మేపుచుండం “జండకిరణునియెండం బడి దండించెడి తరుల 

దండ నండనోనుచు నాతప్యత్రాకారంబ్బులై నీడలు. నేయుచున్నవృతుంబుల నీత్.చి 

కృష్ణ బలశ్రీదామ చేవ ప్రస్థవిశాలాడ్టనప్రముఖులకుం దక్కి_నగోపకు లి ట్లనిరి, 
మ, అవకారంబులు నేయ మెన్వరికి చేకాంకంబులం దుండు నా 

తపశీతానిలవర్ష వారణము లై త్యగ్ధంధనిర్యానభ 
షల ర్ గ మేరందమూలకుసుమూవ్వా యాఫలశ్రేణిచే 

నువకారంబులు నేయు నగ్గులకు నీయుర్వీజముల్ గం రే, 850 

వ, అని చిగురాకు పువ్వు గాయ వండు తండంబులమ్రే (గున వీంగినతరువులనడిమి 



240 త్రీక్లజుంథ్ర జ్రాగవకక్టు. 
శెరువునం బసుబ దాంటుల దాటించి యనునకుం జని వెడందనుడుంసల మెల్లగ 

చల్ల నినీకో ద్రానించి తత్సవిమాపంబున మేప్రుచు వల్లన్రలెల్ల మూ.కలుగొని 

యా: శలినొంటి మని విన్నవించినం దనకు భక్తురాండ్రగు విపభార్యలనలనం 

బి బృసన్ను డై వారలం జూచి రానుసహితుం ఇ డై నవారి యి ట్ల నమొ; 851 

ఫీ వల్లన్రులార లుకాశనముశవివు)లు బ్రవానానులు "జే రభవనమువకు 
నరుగుట శాంగిరిసావ్యాయన త్ర ర తంబు స సలువుచు నున్నారు సముడు మూరు 
మానామములు నెప్చీ మైరి కః వడిగిన నన్నయ వెక్టువ రనుచుం బలుళ 
వారలు చని బి ప్రవరుల సను మొ క్కీ_ వసుం చువుచు బలభ ద్రగుళ్లు 

తే, లలని పు] క్తెంచి హె మమ్ము నన్న మిగ, థర్మవినులార యర్ధి వడాకలార 
"వెస్టుం డన్న ంబు శ్రాంతులు వివిచి అచ్చి, చట్టుదురుగాచె మిముబోంటి'వె వెద లెల్లః 

వ పదీ షీతువకు నైవం, జమ: నకు వలో ఎకు వధంబు పౌ త్రాకబి యుం 
జనిన వెనుక డోవమ్క వే, దనభూగ్మకుతార చెట్టు: శన్నమా మాకున్, 853 

వ, అని గోసకులు పలికిన, 854 

మ, కృతువ్రకా మంత్రను: దం, త్రము ధనముల గాలంబు 'జీశంబు జే 
వెగేయుకా ధర్మము నన్యములో దలంవ నెవ్యాం డట్టింర్వేశ్వరు౯ా 

మతి నూహిం పక్ గోవబొలుం జను చుళ౯ ముండస్టతిం జూచి దు 

రృతు లై యన్నము లేదు లే వనిరి సమాన కియాఘాన్యు లై, 8ర్స్ 
సుతే య. ల 8 Wr, షి | 

వ, అంత గోవకులు నికాశులై వచ్చి యెణీంగించిన హారి లౌకికానుసారి యగచు 
మా రయ్య్యార్యుల నడుగక వారిఖారర్టలకు మారాక జెప్పుం డన్నంబు వెజ్బద 

రని పంచిన వారలు నని బాహాణసతంల దర్శించి ననుస్క_రించి సంవూజితు లై 
WI 

యు ట్లనిరి, 856 

ర గోవుల మేపున నాశోొని గోవిందుం డన్న ముడగికొని రం డని మ 
మావేళం బు_క్తెంచెను, ధీనిలనీతలార రండు తెం డన్న ంబుల్, 857 

వ, అనిన విని గోవిందదర్శనకుతూవాలలై ధరణీమకసుండరులు సం థో మానం 

దంబులు 'డెందంజుల సందడింప భతి భోజ్య లేవ్యా చోష్సు పానీయ శ్లేదంబు 
లుం గలిగి వంప్కా_రవంపన్నంబు లై నయన్నంబులు కుంభంబుల నిడికొని సం 

రంఖంజబుల సముద్ర ౧టునకు నడ చునదుల అజెఆంగువ, 858 

క. బిడ్డలు వముగలును “ఛాంతలు సడ్డనుం శని వల డనంగ నటు దలు డని మా 

జోడ్డుచు జగదీశ్యారునకు, జడ్డప్ నన్నంబు నొనుచుః ఇవి రాసుదతుల్, 859 

వ. చని యమునాసమాపంబున నవపల్ల వాతిెేేకంబును విగతవవజరశోకంబును నైన 
యశోకయి, కీ౦ద నిర్వలక్టలంబున, 860 

లీ శ థి 

సీ, ఒకశెలిశానినై నొళచేయి సాంచి వే తొకజేత లీలాబ్ద మూంచువానిం 
గొప్పన కందనివొన్ని కుంశలములు 'నెక్కుల నృతష్టంబు చీయుబానిః 
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గుజిచచుంగులు వచ్చి కొమ కారం గట్టిన పసీండివన్నీయ 'గలపటమువాని 

న"ందలం దిరిగి రా నలవడం జుట్టిన దట్టంపుంచిం చెపుదండ వాని 

కే, రాజితోత్పలకర్ల పూరములవాని మహితవల్లవపఫుపష్పదామములవాని 
భువన మోహననటపెపషభూతివానిం గనిరి కాంతలు కన్ను లకును దీణు. 8611 

క, కనిలోచనరం థ్రంబుల్క మును మిడ్ హారిలపితరూవమును లోంగొని నె 

మృనములం బరిరంఫించిరి, తనుమధ్యలు హృదయజనిత తాసము వాయన్, 862 

వ, ఇవ్విధంబున, 8683 

క, వారితసర్వస్పృవాలై, వా రందజుం దన్ను. జూడ వచ్చుట మదిలో 
వారిజనయనుండు వొడగన్సి వారికి ని ట్లనియె నగి యవారితదృష్టిన్ . 864 

ఛా, కాంతారత్నములార మీగ్భవాములం గల్య్యాణమే యేమి గా 
వింతు౯ మోకిటు రండు మము నిచటకా వీతీంన నేకెంచినా 
శెంతేవేడుకతో నెజుంగుదును ని ర తుస్థితి౯ 5 నన్ను ధీ 

మంతుల్ మూ శ్రీయా జేరి కందురు గద మప్సవలకా సరషమున్ , 865 

వ, కావున గృవాస్టు ౩ లైన మోవతులు విమ్లుం గూడి క క్రతువు నిర్విఘ్నంబుగాసమా 
ప్రి నేనెవరు మిరు యాగవాటంబునకుం జనుం డసేన వి వఖార్యు లిట్లనిరి, 666 

మ, తగునే మాధన యిట్టివాండివలుకుల్ థర ంబులే మాయెడకా 

మనగలుకా బిడ్డలు సోదరుల్ జనకులుకా మమ్లు౯ నివారింప మ 

చ్చిగ నీయంపు ఘులు 'నేరినార మటం బోం జేపొందురకే వార లా 

పగి చే మొల్లను కింకరీజనులం గా భావించి రథీ.వవే, 867 

వ, ఆనిన జగ దీళ్వరుండు, 863 

సీ నాసమిరావమున నున్నా రంచు నలుగరు బంధులు భ్రాతలు పతులు సుతులు 
మిమ్లు "దేవత లిన మెత్తు రంగనలార నాచేవాసంగంబు నరుల సెల్లు 

సౌఖ్యానురాగసంజనకంబు గాదు ము_క్లిప్ప దాయకము నాకీ క్షనమున 

దర్శనాకర్ణ్య నభ్యానంబులను గర రృబంధ చేహరబునం బాసి మారు. 

లే, మానసంబులు నాయందు మరగంశేనినన్ను ందేరెద రటమిాంద నము డను-చుం 
బలికి వారలు చెచ్చినభశతణాదు లా_ప్తవర్షంబుతో హారి యారగించె, 8569 

క్క పర మేళ్వరార్చణంబుగ౧, బరజనులకు నిక యిడినం బరమవదమునం 

బరలగగద రంట తుది సాత్యూ త్పృరమేశుడు భిక గొన్న ఫల మెట్టిదిరెోా, 8/0 

వ, బ్రట్లు సెర్వేశ్వరుం డయిన హరికి భిశ్ష యిడి తమభార్య లతనివలనం గృ తార్థ 

లగుట యెణీంగి భూసురవరులు తమలో ని ట్లనిరి, 871 

చ, కటకట మోసపోయితిమి కాంతలపాటియు బుద్ధి చేదు చే 

' డిట వారి గానం జో నెటుయగ మేము దు రాత్తుల మేను కలో 

ద్భృటులను వివ్ణుదూరగుల ప్రా పొద త బేల తవంబు ్ట లేట పు 
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రర్థిటనము "లేల శీలములు యాగములుకా మణీ యేల కాల్పనే, 8/72 

కం జప సహాోవరాధ్యయనంబులుం, దపములు వ్రతేములును "లేనితరుణులు హరిస 

త్కృపం బడనీ రన్నిగలిగియుం జవలతం చోందితిమి భక్రిసలువమి నకటా, 8678 

న సురగురులగు యోంగీంద్రుల్క నరుదుగ మోహితులం జేయు పొరివూాయవుముక్ 
నరగురుల మూఢ విపుల, సురవడి మోహితులం జేయ నోపక యున్నే. 6574 

మ, క కృతువుల్ ధర్మము మం త్రతంత శో భనముల్ గాలంబు చేశంబు చే 

వలేయు౯ా వవన్నులు మదేనీసుకులు నెవ్యాం డట్టిసర్వేళుం డీ 

మీతి రహీంవ జనించినాం జెటుంగగ మాకీ డ్రోఖ ర్త ర్తకుం గ్ర్తకుం 

గుతలోద్ధర్త ర్హకు మేము 'మ్రైక్కెదము షో నాథసంవా ర్ర రృకున్ 875 

“థి నందాదు లింద్యయాగ ముసేయ శ్రీకృష్ణునితో నాలోచించుట ఇకా 

వ, అని మజియు ననేకవిధంబులం వళ్చాత్తావంబులం బొంది హరిం దలంచి శమింపు 

మని యమ్రు క్కి- 'బ్రాహాణులు కంసభీతు లయి బలకృష్ణసం దర్శనంబు సయంజనరై 

రంత నక్క_డ నఖిలదర్శనుం డై నహరి యిం ద్ర యాగంబు నేయం దలంచి తన 

కడకు వచ్చిననందాదిగోపవృద్ధులం గని నందున కిట్టనియె, £76 

+, యాగంబు నేయంగ నర్ధించి 'వచ్చితి రీయాగమున పల మేమి గలుగు 

వా దీనికి నీశ్వరుం డధికారి యెవ్యండు సాధన మెంత వలయు 

నా స్త్ర యమో జనాచారమో కార్యంబు వైరుల కటీంగింపవలదు గాని 

యెతరాడిమి త్రుల శాటీంగింపందగుం చేరి యుతీంగచేసీనం గోర్ము_ లెల్లం గలుగుం 

ఆ, బగయుం చెలిమి లేక పరంగినమిముబోంటి, మంచివారి కేల మంతనంబు 
తలంపు లెల్ల మాకు దగ నెటిగింపవే, తాత వాక్పుథా ప్రదాత వగుచు, 877 

అని వలికిన పాఢకుమారునికిం దండ్రి యిట్లనియె, 878 

న్ పర్టనుద్భం డధెసండు భగవంతుం డసళం ద్రం డతనికిం బ్రియమరా రులను చునున్న 

మెఘబ్బందంబులు మేదినీతలముపై నతనిషస్రున భూత హర్ష ణముగ 

జలములు గురియుంద జ్ఞలవూరములం దోంగి పండు స సస్యంబు ' లాపంట దముకు 

ధర్మార్థకామప్ర ప దాయక్ంబుగ లోకు లెల్లను బ్రదుకుదు రింత యెణీంగి 

తే సుఘవిభుం కై డన యిం చు ండు మెచ్చుకొజకు" 

నిం ద్రయాగము సయుమో ెల్ల న్స నృపులు 

కామలోభభయ ద్వేపకలితు లగనచుం 

జేయకుండిన నశుభ్ధంబు నెందుం బు త్ర ॥ 879 

వ, అదియునుం గాక, 880 

ఆ, మఖము నేయ వ డ్రై మది సంతసించున్సు వ జ్ర సంతేసింవ వాన గురియు 

వాన గురియం గగన వసునుతిం చెరుంగున్కు గసవ్రు మేనీ భేనుగణము బ్ర బదుకు, 

క, ఛేనువులు చ్రిదిశెనేనికా మూనదు భునమై పాండి మందల గలుగుక్- 
ఆభ లాలా రాం 
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మానుగను 'బొ(డి గలిగిన, మానవులును సురలు? దనిసి మనుదురు వు శ్రా, 

అని యిట్లు నో డినిన నందునినవచనంబులు విని యిందునికిం గోవంబు దీవీంప 
WW 

దనుజదవమునుండు తం ది కిట్లనియె, £88 

కర్తమున బుట్టు జంతేన్రు, కర్శమునన వృష్టి బొందుం గర్మమునంజెడుం 

గర మె జనులకు దేవత, కర్త ము సుఖదుకీఖ ములకు? గారేణ మధిపొ, 884 

కర్మము కుం దగుఫలములు, ఫత్తులకు నిడంగ రాజు గాని సదా ని 

స్కర్తుం డగునీశరుండును గర విహీనునికి రాజు గాడు మహవోళ్మె, 785 

కావ్రునం గ రానుయాతంబు లయినభూతంబులకుం బురువారాతునినలనీభీ తియేటిః 

వు రాతనజన్మ 5 సంస్కారంబులు గుప్పలు గొని కప్పినం గర్మంబులం దప్పించి పెంపు 

వడయ నవ్పం మేశ్వరుండును "నేరం డితరులం చెప్ప చేల సురాసురనరానీకం 

బులతోడిలోకంబు నిజసంస్కారవనళం.చె యంద డిండి యున్నది సంబేహంబు 

"లేదు బేహి కర్మ వశంబున గురుతను 'చేవాంబులం జొచ్చి వెడలు నొజ్ఞ వేలుపు 

నెచ్చెలి పగలు చుట్టంబులు కర్మంబునం జీవుండు కర్మంబుత్ డన వ ర్టీంచు నత 

నికిC గర్శంబు బై .'వతంబు క ంబునం బ్రతుకుచు నితర నేవ నేయుట సతి 

వతి విడచి జూరుం జేరిన చందం. బగు విపుండు వైదికకర్మంబున మెలంగు నృ 

వతి ధరణీపాలనంబున సంచరించు వైళ్యుండు  వాణిబ్యకృపికుసీదగోరవణా 

దుల వర్పించు శూద్రుం డగ జస్తుల 'నేవించి చి దుకు స స్పత్త్వరజ_స్త సమోగుణంబు 

లుత్స శస్థిరిలయశారణంబు లందు రజంబున జగంబు జని ంచు రజోగుణ 

వీ రితంబు లయం మేఘుంబులు వర్షించు వర్గ ంబునం బ్రిజావృద్ధి' యగు నింద్రుం 

డేమి నేయంగలవాం డదియునుం ' గాక, 886 

శా, కోపింపం బని లేదు శ క్రునికిం దాం గోపించుం గా కేమి సం 

పై 
గ 

తే, 

"శేయం బయ్యొడి దేమి పట్టణములుం గేహాంబులుం చేశముల్ 

వ్యాపారంబులు మోకు బోయెడినె శై లారణ్య భాగంబులకా 

గోపత్వంబున నుండుచుకొ మనకు సంకోచింవంగా నేటికిన్, 887 

వసులకుం గొండకు బాహాణో _తృములకు ముఖము గావించుట మంచిబుది 

యిం ద్రయాగంబున శేమేమి “చె చెప్పింతు రవి యెల్ల చెప్పింపుం డరనీ మిరు 

పాయసంబులు నపూపములు సై (దవు పిండి వంటలు బవ్వును వలయునట్టి 

ఫలశాకములు వండంబంపుండు హోమంబు చేయుడు ధేనుదథీణల నిచ్చి ' 

బహాురసాన్నంబు వెట్టుండు 'బ్రూాహ్లణులకు 

నచలులై పూజ లొనరింపుం డచలమునకు 

నభధమచం-డాలశునకసంహాలతికిం దగిన 

భత్యుముల నిండు కసవులు పసుల కిండు 888 

కా, గంథాలంకరణాంబరాన ళులచేం ఇ నేసి యిష్ట్రాన్నముల్ 
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బంధు నే ణియు మోరలుం గుడిచి నాభాషోరతిక౯ా వేడుకల్ 

సంధిల్లక ౯ గిరిగోద్విజానలనమస్కా_రంబు గావింపుం డో 
జం ధర్మ ౦ బని తొంచెనేని జనకా జన్మంబు ధన్యం బగసన్ , £83 

వ, ఆని మజీయు  నిలింవవతిసొంపు దించ్చతలంప్రున నిమ్మఖంబు దనకు సమ్మతం బని 

గోవిందుండు వపీకిన నందాదులు మేలు మేలని తేదళచన వ్ర కారంబునం బుణాస్ట్ర 

హావాచనంబులు సదివించి ధరణీసురులకు భోజనంబు లిడి పసులకుం గనవు 
లొసంగి రవ్వుడు, 890 

మ, సకలాఫీరులు వీంజె కృష్ణం డన నైజం వైన రూవయిుతో ' 

సక లంకస్థితి నుండి శల విబె మో రర్చింవ రం డంచుం జా 

నొక శై లాకృతిం దాప్సీ గోవకులతో నొండొండ పూజించి గో 

పకదత్తాన్నము లాహరించె విభుం జా పృత్యతుశై లాకృతిన్, 891 

మ, వినుండీ శె లము కావురూవి ఖలులకా వధించు నాజాస్టన్నముల్ 

మన మొప్పించిన నాహారించె మనలకా మన్ని ంచెం జి క్లంబులో 

ననుకంపాతిశయంబు నేసి ఏనవె నంచుకా సగోపాలుల్దై 

వనజాతుండు నమస్క_రించె గిరికి౯ వందారుముందారుల్లై , 892 

వ, ట్లు గోవకులు హరిసమేతు లై గికికిం బూజనోవహోరంబులు సమర్పించి గోధనం 

బులం బురస్కరించుకొని భూసురా శీ ర్యాదవచనంబులతో గిరికిం శి దకీణంబు 

చేసీ రాసమయంబున, 898 

ర గుజములవరువు మెచ్చన్సి నజ్జలం గట్టిన రథంబు నంద సృముఖుల్ 

గంజ్బలయార్చులు నెలగా, 'దొజ్డులగమివె వెంట నింటం తోలి రిలేశా, 8994 

క, పాటించి గానవిద్య్యా పాటవమునం దేరు లెక్కి బవుతానములం 
ఇభాటలగంథులు కృష్ణునిం బాటల౯౬ బాడిరి విరోధిపాటనుం డనుచున్, 895 

క, కుండనిభావీనంబులుు, మండితవర్ణ ములు వివిభవాహి ఆాకృతులు౯ 

నిండినకడుపులుం గన్నుల, వండువులుగం బాండికుళ్లవదువులు నడ బెన్, 896 

క్క, పాగ క్కినమూంపురములుం చెగ గల వాలములు! శె_లదేవాంబులు భూ 

గగనములు నిండుజం కెల్పు మిగుల మెణయువృపభ గణము మెల్లన సడ చెన్ 597 

వ, ఇట్లు సర్వత ప్రదతీణంబు నేసీ గోవకులు మాధవసమేతు లై మందకుం జని 

రంత మెహార్శద్రుం డంతయు నెటీంగి మహాకోపంబునం బ్ర ళయప్రవర్హకంబు 

లగ్కుసంవ రక మేఘంబులం జీరి యి ట్లనియె, 898 

ను, పెరుణుల్ నేతులు డ్రాని క్రొవ్వి భువి నాభీరుల్ మదాభీరులై 

గిరిసంఘూతక తోరవ త్ర దళీనే శ్రీ శ్రీ డాసమారంభదు 

ర రదంభో భిభరుం బురందరో ననుం బాటించి పూజింప క 

గక బూజలు చేసి పోయి రిదె పో కృష్ణుండు ప్రే వే "రేవలన్ , 899 
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గరు చేవహీంను స్చాాలుని, గిరిభూజ వనుఖవాసు? గృ రై నసీళుం 

బరిణామరీలుం గులగుణ్కవిరకి హితుే జేపట్టి యిందు విడిచిరి గొ ల్ల ల్, £00 

వితులసునత రాత్తే విజ్ఞానవిద చె నిగుడలేక యు యుజుననిభము బగుచుః 

గర్భనుయము లైన కరువుల భవనముహ్కోర్ష వము గడవం గోరినారు వీరు 8౪01 

ఉద్యత్సంపద నమ్మి నందతనయోదో|్యగంబున౯ా వెళ్లు లె 
మదా్రగంబు విస నీయ మని రీ మర్మ్యుల్ వడి౯ా వ ఖా 

వ ల గప్పి గగ్గనములకా వేధించి గోన్రల్ జనుల్ 

సదోో్యమృత్వువు( బొంద తాల్ గససరియుయీ శే కం బవార్య్యంబుగన్ న్, 902 

వివా వెంట వత్తు నే నె, రావణనాగంబు నె నెక్కి. రయ మొప్పంగా 

చేవగణంబులతోడను, గోవిందునిముంద లెల్ల గందలవెట్టన్ 9 903 

అని యిట్లు వలికి జంభవై రి సంరంభంబున దంభోలి జళిపవించి చింకంబున శంకిం 

పక కింకతోడ సంకలియ లూడ్చిన మవోనిల ప్రైరితంబు అయి చని నందుని 

భుందమింద నమోఘంబు లైన ముఘుంబులు మహోౌఘంబు లై వన్ని ప్ర వ చండ 

గతిం జండమరీచినుండలంబు. గప్పి దివి నిండి దిశ లానరించి “రోదేంత రోళంబు 

నిరంతరనీరంధ్ర, నీబిడాంథధకారబంధురంబుగ నిరోధించి బలిభ ంజనద్వితీయపాద 
వల బ్రవభగ్నం బై బైన బ్రహ్మోండభాండంబుచిల్లుల జన్లీంచి తొ రంగు బహిస్స్బముంద్ర, 

సలిలనిక్ష రంబులవడుపున నెడతెగక తోరంబు లెన నీకథారలం గురియుచు శిలల 

వర్షించుచుం బిడుగుల అువ్వుచు నుండ మిజ్జువల్లంబులు సమతలంబు లయి యే 

కౌర్ల వంబు రూపునూవీన నందు దుడుకడుచుచు నీదుచు విలయశిఖశిఖాసంరంభ 

విజృంభమాణవిద్యుల్ల తావిలోకంబున రిమ్మలుగొని నావ్యులు వోవుచున్న "లేంగలు 

ను లేంగలకుమూతు లడ్డంబు విడి వశయ్యభై రవ భేరీభాంకార భీషణంబు ఆగు రన 

ఫఘాోపణంబులం జెవుడునడి చిందణఖవందటు _లెన డెందంబులం గంది కుంది వ్రాలు 

ఛేనువులును ఛేనువుల వెనుక నిడుకొని దూరంతకల్వాంతేకారకీలిక రా ళకాలకంఠళ 
కరవిళాలగబాఘాత ప ప్రభూతంబు లైన నిర్ధాతపాతంబులకు ఫీతంబులై. హరికి 

య్రుక్కి.. రక్షర'కే.తిశొబ్దంబులు సయుధకై వడి. విడునని జడిం బడి నైరింపక శిరం 
బులు వంచుకొని గద్దదకంఠంబున 'నంభారవంబులు నేయు వృషభంబులును 

వృషభాదిగోరతణంబు  నేయుచు దు రాారఘోరళిలాసారంబుల సారంబులు 
నెడి శరీరంబులు భారంబు లైన మ్రానువడు గోవకులును గోవకులం బట్టుకొని 

దట్టం బయిన వానకొట్టునం బెట్టువడి బడుగునడుములు నుసులువడ వడవడ వడం 

కుచు గోవిందునిం జీరుగోపికలును గోపికాజనకరఠినకుచక లశ యుగళంబుల మజుం 

గునం దలలు వెట్టుకొని పరవళు 'లై న శిళువ్రులునుం గలిగి మహాభూోవంబుకోడ 
నష్టం చైనఘోపంబుం జూచి ప్రబుద్దు లై నగోపవృద్దులు గొందటు దూర్హనశిక్ష 

Pp 2 P య జ కుండును సజ్జనరతుకుండును నైన పుండరీకాత్సునకు మ్రొక్కి యి ట్లనిరి, 904 
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ఉడ్, అక్క_టు' వాన దోంగి వ్రజ మూాసుల మయ్యు గసగయ యి క్వవనీ 

నెక్కడ నుండి నింతదడో "వేలపహీంితి నీవ దెబ్బను. ల్ 

దిక్కుగ నున్న గోవకులు దినత నొంద భయావ హో; వై 

గృక్కునం గావ కి ట్లునికి కారుణికో_త్తమ నీకు బాడియ, 905 

క, సశయులుములు నీమెటుములు, సియళనులఘా కీహములు నీజలభి"”ల్ . 

నీయాన దొల్లి యొణ్జుంగము్కు హూ యాలింవంగ దయ గుణరత్న నిధి, £0b 

క, వారి బరు వయ్య మందల వాల! నిదె పరులు జేరు వారిందంగా 

వారిదపటలభయంబును, వారకువాదళో మ జే వారింవగ డే, 907 

వ, అనిన విని సర్వజ్ఞాం డైన కృష్ణం డంతయుిు సెజ్్రన్న. 908 

ఉ, త న్నొకయింత శాకొనరు తప్పిరి యాగము నేసీ నందుల ద 

మిన్ను ననుండి గోపకులమిా(ద శిలల్' గురీయించు దున్న వాం 

డున్న తేన్మోరేం ద విభవ *గ్గితగచరన గాథిమాఢు: డై 
కన్నుల ణన డేంద్రుం డ్టు గప రుం డొ రోం 7 గా నేర్చ్పుకే స 009 

క, దేవత లందటు నన్నును నేవింతురు రాజర్థినముపముం జెంచరు సోటుపుం 
గా వలదు మానభంగము, గాపింవంగ వలయు శంతి గలిణగెడుకెఆ J 910 

వ, అని చింతించి శిలావర్భ్షహతులై శకణాగతు తన ఘోవజనుల రథేంచుట 
తగ వని సకలలోకరశుకుం డలుంన వచషతణుండు. 91 

చ కలంగకుండీ వధూజనులు కంవము నొందకు:డీ ౫ వ్రజ గరల్ 
తలలగకుండీ కుమారకులు తక్కినవారలు తాలవోన ఖు 
నలభకుండీ వశు ట్ర జము నక్కడ నక్క_డ నిల్వనీకుండ 

'మెలంపున మోకు నీశ్వురుండు మే లొసంయగం గ రుణాష్ట్రచిత్తు. డై, 912 
వ, అని పలికి, 913 

అటి కీళ్ళమ్ణుండు గోవర్గనవర్వకము సిగ్తుట ఏతా 

క, కిరియె ధర మొత్తినవార్కి కరిసరనిజముకుళ మెత్తుగతిం 3 గ్రుభువనళం 
కరకరుంై. గోవర్లన్కగిరి యె కైం జక్క నొక్క_శేల౯ా లీల, 914 

క, దండిని 'బ్రవ్షోండీంబులు, చెండుల ¥ యం బట్టి యెగురంజిమైడుహరకి౯ా 
గొండం 'బెకలించి యెత్తుట్క, కొండొకవని గాక యొక్క_కొండా తలథయన్, 915 

వ, ఇట్లు గిరి యొ త్తి, 916 

శా, బాలుండాడుచు నాతప త్ర మని సంభావించి వూగు స్స్ “కం 
గేలం చాల్చినలీల లేనగవ్రతోం గృష్టుండు దా నమ్మహో 

శై లంబు౯్ వలకేలం దాల్చి విపులచ 'తంబుగాం బ క్ నా 
ఫీలా శ్ర చ్యుతదుళ్శిలాచకితీనోపీనోపనీకం కికిన్, 917 

న, బట్టు నోత్రయి ఛత్రంబుగాం బట్టి గోపజనులకు గోపొలేేఖరుం డిట్లనియె, 
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రా తల్లి రము తం డి 'ప్రేతలు గోవకులు రండు వినుడీ గర్హ 

క్షైతలమున' నుండుయు స, _్రాతముతో వారు మాకు వలనీనయెడలన్, 919 

వూ చాలుం డ్రీతండు కొండ ద్ 'డ్లది ప ముజభారంబు నె రింపంగాం 

వః 

జాలండో యని దీని శే ంద వేలుపకా శేంకింపలగాం బేల ద్ 

శై లాంభోనిధి జంతుసంయుతధ రాచ, క ంబు వైవడ్డ నా 

స్త లల్లాడదు బంధులార సీలు డీ క్రిండం (బె మోదంబునన్ , ౪90 

అని పలుకు చున్న పహారివలుకులు విన నెవ్వనమ్తుల నమ్మి కొొండయడుగునం దమ 

తమయిమ్హులం బుత్రమి త త్రకళత్రాదిసమేకు నై లె గోన్రులుం దారును గోవజనులు 

జనార్దనక కరుణావిలోకనామతవర్థ ంబున నాంకలినీరువట్టులచొ ప్పెటుంగక కృష్ణ 

క-థావినోదంబుల నుండి రివ్విధంబున, fy] 

మ హరిదోర్టండము గామ గుబ్బ శిఖరం బాలంబిముకావళుల్ 

ర 

వరంగకా “జాతెకమతో యభిందువులు గోపాలాంగనాపాంగహో 

సరుచుల్ రత్నచయంబు గాంగ నచలచ్చత్రంబు శోభిల్లెం ద 
ద్రిరిఖిద్దువ దభంజి యై జలథధ రాక్షిన్న ప్రజారంజియై, 959 

రాజీవాతునిచే నొక్క రాజీవముభంగి శెలరాజము మెలినెకా 

రాజేంద్ర, విరాంద మధుకర, రాజి క్రియక మేఘరాజి రాజి'ల్లె గడున్, 928 

వడిగొన్ బలరివుపనుపున, నుడుగక జడి గురినె సేడహో రాత్రము ల 

య్యెడ నోవజనులు చి దికిర్కి జడిం దడియక కొండనొడుగు చోటున సధిపాః 924 

ఇట్లు వారి యేడవళో రాత్రంబులు గిరి ధరించిన గిరిఖేది విసిగి "పసరి కృష్ణు 

చరితంబులు విని వెజగుపేడి విపలమనోరథుండై మేఘంబుల మరలించుకొని 

చనియె నంత నభోమండలంబు విదో్యోతమానఖద్యో|్యతనుండలం బగుట విని గో 

వర్గనభరుండు గోపాలకుల కి ట్లనియె, 925 

ఉడిగను వానయు గాలియు, వడి చెడి నదు లెల్ల బొలిచె వజుద లిగిరె గొం 

డడుగున నుండక వెడలుండు కొడుకులు గోడండ్రు సతులు గోవులు మోరున్, 

వ, అనిన విని ససలగోవజనులు శకటాద్యుపకరణస మేతు లయి గోవులుం దారును 

కః 

గొండయడుగు విడిచి వచ్చి రచ్యుతుండును జెచ్చెర దొల్లింటియట్ల నిజస్థానం 

బున గిరి నిలిచె నంత వల్లవులెల్లం గృష్హుం చోంగలించుకోొని సముచిత ప్ర పకా 

రంబుల సంభావించి దీవించిరి గోపికలు నేస లిడి దధ ఫ్ట్్ను కబళంబు లొసంసుచు 

నాళీర్వదించిరి నందబలభ ద్ర రోహిణీయశోద లాలింగనంబు నేసి భద ద్ర, వాకస్థం 

బులు వఐలీకిరి సిద్ధసాధ్యగంభర్వవరులునిరులు గురియించిరి సురలు శ్రరఖదుందో 

భులు మ్రోయించిరి తుంబురు ప్రముఖి లయిన గ ౦ధర్వులు పొడి రప్పుడు, 927 

వల్లవకాంతలు దనకథ లెల్లను బాడంగ నీర జేత్సుణుం డంత౯ 

వల్లవబలసంయుతుం కై, యొల్లన గోజ్బంబు నేరె నుర్వినాఖా, 928 way ows) neh 
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వ, అయ్యవసరంబునం గ బ్రహ్బాచరి శ్రీ ంబులు దలంచి పెటులగసవడి గోపజనులు నందున 

క్రి ట్రనిరి, 

సీ కన్నులు దడెజివనక డు జిన్నీ పాప డై దానవిచనుంటొలు దాగి చం 

మూడవ నెలనాండు ముద్దుల బ "లుం టై కోవించి శకటంబుం గాలం దన్ని 

'నేండాదికుజ్జం డై డమెగ నీ తృణావ రు "మెడం బట్టుకొని కూలప్చే మృతునించే నెం 

ది 'విన్నలకు స తను టోలం గటినం గొమురుం జె మదులు గూల నీజ్చెం Xe) యై త లు an) 
ఆ న . లాం ఎర. “ల మగా ye స్త = 'తే, బసులం గవులం గాచుచు బకుని: జికె వెలంగతో వత్స దై త్ఫ్యునిన్రే నీ గొడ వె 

సబలుడ్తై ఖరదై తుని సంహారించ్క నితడు కేవలమనుజుంజే యుంచి చూడ. 
క, అెంపరి యె రామునిచేం జంపించెం బ్రృలంబు మ్రింగ జటులదవాగ్ని౯ 

సొంపు నెడం ద్రొక్కి కాళియుం (దుంపక కాళింది వెడలం దోలె౯ లీలన్, 
ర్య ఏ జేండ్లబాలుం డక్కడ, శ్రీడం గర తమ్హుయెత్తు క్రియ నందజిముం 

జూడ గిరి యెత్తు అక్కడ, వేతుక నొకచేత నేయు వెజలొలాచే, £82 
క, ఓనంద గోవవల్ల భృ నీనందనుం డాచరించు నేర్పరితనను: ల్ 

మానవులకు శోక ర్థింబు'లె, మానవమ్మాత్రుండె నీకమారుండు దం డ్ర్ . G28 
వ, అనిన విని నందుండు వారలం జూచి మున్ను తనకు గర్ద్వమహాముని చెప్పిససం'ే 

తంబు దెలిసి శంక లేదు కృష్ణుండు లోకరతుకుం డయిన పుండరీకాతుని నిజాం 
శేంబ యనుచు నంతరంగంబునం జంతింతు నని ఇలికిన నాజంగువడి. నోపకులు 
గృహ్లంం డనంతుం డని పూజించి రంత, 984 

మ, హరి గేలకా గిరి యె త్రి వర్ష జలఖిన్నా భీర గోరాజికక౯ా 
శరణం చెనం దిలోక రాజ్టమదముం జాలించి నిర్హర్వుండై శ Cy ౧ వ 
సురభిం గూడి బలారి వచ్చి కనియెక్ సొం వేది దుష్ట వ్రజే 
శ్వరదుర్తాననిరాక రిష్షుం గరుణావర్థిష్ణు శ్రీశృష్ణునిన్. £8 

క, కని యిం ద్ఫు(డు ఫూజించెన్కు దినకరనిభ నిజకిరిటది ధితచేతకా 
మునివృదలంక రణంబులు, సునత్ “ద్ధరణములు నందసుతుచరణంబులొ, 986 

వ, బట్టు నమస్కరించి కరకవులంబులు ముకులించి హరికి హఠరివాయుం డిట్లనియె, 

లః 

సీ పరమ నీథామంబు భాసురస త్త (ంబు శాంతంబు వాతేరజ స్థమము నిత్య 
మధికతేపోమయ మట్లు గావున మాయ నెగడెడిగణములు నీకు "లేన 
గుణహీనుండవు గాన గణముల నయ్యొడి లోభాదికములు నీలోనం జేర 
వైన దుర్దనని గ్రహము శిష్టరత్షయుం దగిలి చేయం దండథార వగుచు 

తే జగముభ_ర్తవు గురుండవు ఒసకుడవ్రున్కు జగదధిళుల మను మూూఢజనులు దలంక 
నిచ్చవుట్టినరాపంబు లీన్ర దాల్చ హితము నేయుదు గాదె లోకేశ్ష"రేశ, 988 

క, నావంటి వెజ్ట్ణివారీన్సి శ్రీవల్లభ నీవు కా స్తీ చేసితీ చేనిం గ్సు 
న 

గావరము మాని పేద్దల, త్రోవ జరుగుదురు బుద్ధితో డుత నీకా, ఫ్రీ 

ఫ్ర 
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క, టక్కొళలోకము: గాచుచు, నెక్కు_డంగర్భమున నేము యీకఘల మనుచుం 

పొక్కి సనుబోంటి వెళ్డులు, నిక్కము నీనుహీను: జెలియనేర రనంతా, 940 
ఆ, చాసుదేన కృష్ణ వరద స్వతంత్త విజ్ఞానమయ మహో సర్భవుణర్థి 

ఫుగుష నిఖలవీజభూ తాత్త క్ష చె హ్హ నీకు వంవనంబు నిస్మ్క..లంక, 941 

ఇా.నీపామర్థ్య మెబుంగ మేఘనులచే నీఘోవముక్ ఛీమణో 

గ్రాసారంబున ముంచితిలా ముఖము నానా వల్లవుల్ నేయ రం 

చోసర్వేశ భవన్మహ త్త (మున నాయుద్యోగ మిట్లమయ్యె నీ 
చాసుకా నన్నుం గృతావరాధు: గరుణకా దర్శింవే మాధవా. 942 

మ, నిను బ్రహ్లాదు లెజుంగ లేరు జడ తానిక్టుండ లోక త్రయా 
వనదుర్హానగరిస్టుడన్ విపుబదుై గదుహ్యు భూ యిన్గుడక 

వినయ త్యాగ వరిక్షు:డం గుజనగర్వి కే స్థంండకా దే నీ 

భఘనలీ లావిభవంబు'ఇెంఫు? జడెలయంగా నెవండకా సర్య గా, 948 

వ, ఆనివ నిని కగుచు జలధరగంఫీకరవంబుల శక్రునకుం జి యి ట్లనియె, 944 

మ్, ఆమ రాథీశర్ణర లకీతోం దగిలి యి ట్లంధుండవై యున్ననీ 

సవదోో ద్రేకము ద్రుంచివై చుటకు నీజన్నంబు దప్పించితిం 
బమద'న్రీకులు దండథారి నగు నళా భావింవ రెవా?ని ని 
wy ల అ 
కము రహ్రీంహదలంతు వాని నధనుం గావింతు జంభాంతకా, 945 

క నాయక నేయు చుండును, నీయ ధికొరంబునందు నిలువు నునేం ద 

శ్రీయుతు:డ వై ముపంచకు, శే యంబులం గల్లుః బొన్గు నితకరిగమనాః 946 
కష 

వ్య అనీ యిట్లు జిన్షంనిం బలుకు దున్న క్ళస్గనికి య్రుక్కి- నోగణసమేత యయింన 

శామధేనును భ_క్షజనకామధ్థేను నయిన యూళరున కి బ్లనియె, 947 

క, వికేళ విశ్ళభావన, నిశ్యాకృతి యోగివంద్య విను నీచేతభా 
శాశ్యతుల మెలి మిస్పుడు, శాశ్వతము గంటి మధిక సాఖ్యంబు వారీ, 9:8 

వ, దేవా మాకుం బరదుదై వతంబ వింద్రుండవు భూసుకగోసుకసాధుసౌఖ్యంబుల 
కొజికు ని న్నింద్రునిం జేసి పట్టంబు గట్టు మని విరిచి నియమించి పు క్తెంచె 
నీవ భూతలభూరిఖారనివారణంబు నేయ నవతరించిన వారి నని వలికి యంత, 

మ, సురభితీరములకా సురద్వివషమపహ+ళం జాలతానీతని 
స్టరగంగాంబువులుక్ నిఫింవజననీ సన్ఫైనిసంఘంబుతో 

సురనాథుం డఖిషి కుం చేసీ పబికెలా సొంపార గోవిందుం డం 

చు రణాశ్రాంతవిపము దోయజదళాకుకాొ పాధుసంరతణున్, 950 

స్కీ తుంబుకునారదాదులు సిద్ధ చారణగంభర్యులును హరికథలు వాడి 
రమురకాొంతలు మింట నాడిఏ 'ేల్చులు గపరియించి రంచితకుసుమువృకి. 
జగములు మా్యాడును సంతోషమును బొంజెం గుణ్జులచన్నులః గురినెం బాలు 
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వం 

సీ, 

కే. 

నవజలంబులతోడ నదు లెల్ల బ్రైవహించె నిఖిలవృత్షములుం చేనియలువడి'ి 

లే, సర్యలతికల ఫలపవుష్పృ్రచయము లమ, బర్యతంబులు మణిగణ పృభల నొప్పెం 

శ్రాణులకు నె నెల్ల దనులోనిపగలు మానె వాసుదేవునియభిే పకవాసరమునః 

ఇట్లు నోపనోగణపతిత్యంబునకు గోవిందు నభిషి కుం జేసి వీడ్కొని పురందరుండు 

దేవగణంబులతో దివంబున కరగ నంత, 952 

శ్రి శీకృక్లమూ రి నందుని వరుణనగరమునుండి కొని తెచ్చుట థయా- 

నందుం జేకాదళినాం డుపవాసంబు శేసీ శ్రీవారివూజ నేసీ దనుజ 
వేళ యెజుంగక వేగకముందర ద్యాదశళీస్నానంబు దగ నొనర్చ 
యమునాజలము సొర నపు వరుణుదూత నందుని వరుణునిననరమునకుం 

నొనిపోవం దక్కిననోవక లందు నందనోపకునిం గానక కలంగి 
రామకృ్ళన్లులం జేర్కొని రవము నేయం 
X నుం డీశుండు తమతం & c గికురు వెట్టి 

వరుణభృత్యుండు గొనిపోయి వరుణుల' జేరు 

బజీంగి రయమున నచ్చోటి కేగా నధిప, 9కి 

వ, అప్పుడు, 954 

క్ర 

డ్, 

వచ్చినమాధవుం గనుంగొని, చెచ్చెర వరుణుండు పూజ నేసి వినతుః డై 
యచ్చుగ ని ట్లని పలికెను, విచ్చేసితి చేవ నానివేశంబునకున్, 955 

ఏనిభుపాదసద, రతు లెన్న (దు నెవ్వరుం బొంద లేనివెం 
దోవ జరింతు రట్టి బుధతోమక నీ వరుబెంచుటం బ,మో 
దావృత మయెస్థింం జి త్తము గృకార్థత నొంచె మనోరథంబు నీ 
నేవ బవి త త్ర భావమును జెందె శరీరము నెండడు మాధవా, 956 

వపర మేళ్ళరు౯ా జగము వన్ని టిం గప్పిన మాయగప్పంగా 

నోవక పారతం తృర్టమున నుండు మహాత్తక యట్టినీకు ను 
ద్దీపితేభ దమూ క్రి రికి సుధీజనరత్షణవ ర్షికిం  దనూ 

ఈావము వాయ య్ర కెద నుదారతపోధనచ క్రవృర్తికిన్ , 957 

. ఎలుంగండు వీడు నాభటుం డొ కించుక యైన మనంబులోవలం 

'దెజకువ లేక నీజనకుం చెచ్చె దయం గొని పొమ్ము ద్రోహాము౯ా 
మణివ్రుము నన్ను నీభటుని మన్నన చేయుము సిదునైరః రణాకొ 

వజలుదు6 గాదె యోజనకవత్సల నిర్మల భ క్షనత్సలా, 

ఆని యిట్టు వలుకుచున్న వరునిణుం గుణించి తండ్రిం దోడొ-ని హరి దిరిగి 
వచ్చె నంత నందుండు దన్ను వన్నుండు వరుణనగరంబుననుండి విడిపించి తెచ్చిన 
వృత్తాంతం బంతయు బంధువుల శెజింగించిన వారలు కృస్ణుం డీశ్ళరుం డని 
తలంచి రఖిలదర్శనుం డయిన యీాశ్ళరుండును వారలతలం వృణింగి వారికోరిక 
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సఫలంబు జశేయుదు నని వారి నందణ (ఎహ్మవహాదంబున ముంచి యొ త్తి, 959 

ఆ, వకృతి కామకర్మ వరవళ మై యుచ్చ 

వీచగతులం బొంది నెజయ బృమనీ 

తిరుగుచున్న జనము తెలియనే నేరదు నిజ 

గతివిశేవ మాజగంబునంసు, 960 

మ, అని చింతించి దయాళుం డైనవారి మాయాదూర మై బ్యోర్థితి యె 

యనిరూవ పర్థం బయి సత్య మె "మె యెటుళ మై యానంద మై నవా మె 

యనఘాత్తుల్ గుణనాశమందుం గను నిత్యాతీ యలోకంబు ల 

క్కు.నం జూవెం గరుణాగ గ ౧చిత్తుం డగుచు౯ గోపాభక' శ్రెణికిన్ , 961 

వ ఇట్లు హారి ము న్న క్ర కూరుండు వొందినలోక ముంతయుం జూపి (బహాలోకంబు 

సూవినం జూచి నంచోదులు పరమానందంబునం బొంది వెజలపపడి' హంసస్వ 

రూవకుం డైన కృన్షునిం బొడగని బొగడి పూజించి రంత, 962 

చ, కలువల మేలికందువలు కాముని కయ్యవుంబా ళెముల్ విచయో 

గులం దలణశించు వేళలు చకోరకవం క్షులభోగకాలముల్ 

నెలువలు నె నై రణల్ విడిచి చిక్కు_తటుల్ ఘనచం ద్ర దచం ది కా 

జ్యలితదిశల్ శరన్నిశలు జారకదుర్దళ లయ్యె నయ్యడన్" 963 

ఆ, కామతం త్ర తరీక కలునలబోక కం దర్పుడాక విటులకాల్లి పోక 

చకితచక్ర, వాక సం దీ ప్రీతేజనలోక, గాక వచ్చె 'ములుశాక యగసచు, 964 

క, పతి దనకరములం సంకును, సతిమొగమున నలందుభంగి సముదయ వేళాం 

చితకరరాగమున నిశ్కాపతి రంజించెకా నెరేం దు పోతి మొగమున్. 465 

స్కీ విటనేనవై దండు వెడలెడువల జేనిగొళ్లెనవై "హీమకుంభ మనంగం 
గాముక ధృతివల్లికలు చద్రైంప నెత్తిన శంబరాంతకు చేతి చక్రృమనంగ 

మారుండు పాంథులమానాటన్రలు గాల్పం గూర్చిననివ్వులకువ్న యనంగ 

వి హిమృగ ముల "వేటాడ మదనుండు 'దెచ్చినమోవానదీపవ మనగ 

ఆ వింతనునుపు గ A వృ _త్హమె యరుణ మై, కాంతితో జకోరగణము లుబ్బం 

బొడుపుంగొండచక్కి బొడిచె రాకాచం ద దః మండలంబు గగనమండలమున, 966 

శ్రి శరద్రాతిం గాన మొనర్చు కృష్ణుసన్ని థికి సోపికలు వచ్చుట థ్రిటా- 

వ, ఇట్లు వొడిచి నవకుంకుమాంకితరమాముఖమండలంబునుంబోలె నఖండం చైన 

చం ద్ర మండలంబుం బొడగని పుండరీకనయనుండు యమునాతటవనంబున జగ 

న్లోపోనంబుగా నొక్క_గీతంబుంబాడిన విని, పరాయ త్తచి త్తలె త్ర కత్లలై త_త్తటంబున 

శ్రేత లేవనులకుం జేతు లాడకయు గోన్రలకుం "చ్చేపుల నిడువకయు విడిచి 

వీడేచియు నీడకయు నీడి యీడియు నీడినపాలు కాంపకయు గాంచి కాంచియుం 

గాంగినపాలు డింంకయు డించి డించియు డించినపాలు వాలురకుం బోయకయుం 
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బోసీ పోనీయుం బతులకుం బరిచర వ్ట్లు 'నేయకయుం: చేసీ చేసీయు నళనంబులు 

గుడువకయుం గుడిచి కుడిచియుం గుసుముబులు ముడువకయు ముడిచి 

ముడిచియుం దొడవులు దొడుగకయుం దొడిగి తొడిగియు గోష్టంబులవట్టుల 
నుండకయుం బాయకంబు సజయ వండకఠకయు నమ్యైయెడల నిలువం బడక యు 

గాటుకలు సూటి నిడకయు గురులు సక్క నొ త్తకయుం గుచంబుల గంథంబు 

లు గలయ మె త్సకయుం బయ్యెదలు విప్పి కప్పకయు సఖులకు౨ జెప్పకయు 

సహోదరులు ముగలు మాకులు మజుందులు బిడ్డ కలం నడ్డంబు శనీ నివారిం 

వం దలారింవకయు సంచలించి పంచభల్లునిభల్ల ంబులీ మొల్ల ౦పుజల్లుల  వెల్లునం 

దల్లడిల్లి డిల్లపడి మొగిళ్ళగమి వెలువడి యుల్ల నీల్లు తటిల్ల తలవాందున మంద 

గమన లమందగమనంబుల ముంద వెలువడి గోవిందస సందర్శనంబునకుం జని 

రవ్వుడు, లర? 

మ, తరుణుల్ గొందటు మూలగేహాముల నుద్దండించి రా రాక త 

ద్యిరహోగ్నిం బరితావ "'మొందుచు మనోవీథీ౯ా విభుః మూాధథన్రం 

._ బరిరంభంబులు చేసీ జూరుం డనుచుకా భావించియుం బొక్కి పొం 

దిరి ముక్తి౯ గుణదేవాము౯ విడిచి ప్రీతిక బంభనిర్షు క్ష లై, 968 
వ అనిన నరేంద్రుం డి ట్లనియె, 969 

క, జూరుం డని కాని కృష్ణుండు, భూరివర బహూ మనియు బుద్ధిం దలంపకా 
నేరరు గుః ముయ'దేహాము, చేరీతిలా విడిచి రింతు లెటీ(గింవు ఈుకా, 970 

వ్క అనిన శుకుం డిట్లనియె, 971 

మ మును నే. జెప్పీతిం జ (కకం బగతుండై మూాథుండు వై ద్యుండు సెం 
పునం గా ప్లా వలకిపడంబు నోంచం ఛి, యై పాందంగ రా కున్న చే 
యనఘు౨ డవర్ణియుం డ ప్రమేయం డగుణుం డె జై నట్టి గోవిందువరా 

ర్తి నరశే వణికి ము _క్రిదాయని సుమో తెల్ల ౦బు “భావల్ల క 972 

/ ఆ, చాంధవముననై నం బగనైన వగనైనం బ్రీతినై నం శ్రూణభీతినయిన 
భక్షి నైన హరికిం బరతంత్రు, లెయుండు.? జనులు మోశమునకుం జనుదు రధివ, 

వ, అటు గాన్ఫ్సనం బరువు న షుండును నజుండును 'యోగీశ్యరుండును నైన 
హరిని సోంకిన స్థావరం బయిన ముక్తం బగు వెఅగసపడ వలన దివ్విధంబున.974 

క ఘనమధురగితనినదము, విని వచ్చినగోవికలను వీథీచి నయం 
బున మేటి సుగుణి నేర్పరి తనవాగా మ షభవము మెజయః దగ నిట్టనియెన్, 975 

ఛా మేలా మోకు భయంబు వుట్టదు గదా మోవముందకుకా నీంవాశా 
డ్డ ర్లూలానేకవనబఖ్యిముల్ దిరిగెడికొ దూరంబు “తేకెంతుెరే 

యేలా వచ్చితి రీనిశాసముయముం దిచ్చోట వ ర్రింతుే 
చాలుం జాలు లతాంగులార చనుండీ సం ప్రీతితో మందకున్, 976 
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శా,మ్రా రే తెంచినజాడం గానక వగా విరాతేల్దులుం దండ్రలుక 

నా 

ల 

మీ రాముల్ మజందుల్ తనూజులు గసరుల్ మిోనోదరుల్ బంధువుల్ 
మేరల్ మాటీరి లేరు పోయి రనుచు౯ా మాఘోపభూభాగమం 
చేరీతిం బరికించిరో తగవులే యీసావాసోదోోగ ముల్, 076 

* ఇ్రలువడి సున్న నేనీ వాదయేశుల సిసలు వుచ్చి య_త్తమా 
మల నెరియించి సోదరులమానము సూజులు వుచ్చి తల్గిదం 

ద్రులరుచి మాన్ని బంభుఒకు రోత యొనర్చును జూరవాంఛలకా 

వలనతి సత్కు_లాంగనలు వత్తురె లోకులు సూచి మెత్తురే, 977 

ప్రాణేళుం జెటింగినం 'బ్రాణంబునకు దెగు దండించు నెటింగిన ధరణివిభుండు 

మామ యెణీంగిన మనువెల్ల  జెడిపోనుం దలనరి యొణింగినం దగులు నేయు 
దలిగండు "లెజింగినం దల లెత్త కుండుదు రేరా లెజింగిన నె త్తి పొడుచు 
నాత్రజు 'లెటీ(గిన నాదరింపరు చూచి బంధువు లెణీ(గిన బహి యొన ధ్రు 

రితరు "లెజ్ంగి లేని నెంతయుం జుల్క._గా జూతు రిందు నందు సుఖము లేదు 

యశము లేదు నిర్భయానందమును "లేద జూరుం జేరం జనదు చారునముఖికి, 

నడనడి గొజు గాకున్నను, బడున్లైన గురూపి మైనం బాదరుం జై న౯ా 
జడుం డైన రోగి యైనను, విడుచుట మరియాద గాదు విభు నంగనకున్, 9:9 

బ్రది యమునానదీజలస మేధిత పాదవవల్ల వ వసూ 

నదళవిరాజితం బగువనంబు మనంబుల మేక ద చ్చెనో 

పాదింగిట నేడ్చుబిడ్డలకుం బోయుండు పాలు వీడుండు లేంగలళలా 

మొదవులకు౯ా ని జేశ్యరుల ముద్దియలార భజింపుం డొప్పుగన్ , 980 

వనితలు నన్ను6 గోరి యిట వచ్చితి రింతం గొజుంత లేదు మే 

లొనరె నమ _స్హజంతువులు నోలి: బ్రీయంబులు గావె నాకు నై 
నను నిలువంగం బోలదు సనాతనధర్తో ము లాండువారికిం 

'బెనిమిటుల౯ా భజించుటలు చెద్దలు 3 నెవ్వుచు నుందు రెల్లెడన్, 931 

ఛ్యానాకర్ల నదగ్శన్క, గానంబుల “నాతలంపు గలిగినం జాలుం 

బూనెదరు కృ తార్థత్వము, మానవతుల్ చనుండు మరలి మందిరములకున్ + 

అని వలికిన విని, 

విరవోగ్ని శిఖ లతో వెడలునిట్టూర్చుల ముమృరంబులం దాంకి మోము లెండ 

గన్నుల 'వెడ లెడికజ్జలథారలు కుచకుంకుముంబుల గొచ్చి పాలుం 

చెక్కుల 'జేర్చిన చేతుల వేండిమి చరాముందమ్ముల మేలమురువు డిందం 
బొరింబొరిం బుంఖానుపుంఖంబు లై తాశుమదనుకోలలా జ్ర ర్యమహిమ నెదర 

కే దుఠఖభరమున మాటలు దొ ట్ర, వడ, గం నబి బ్ర్యము లాడనివ్రియుంజూచి 'బ్యెడిబ్లి 

' చరణముల నేల్వవ్రాయుచు సుభ బ్రమమునం గాంత లెల్ల ను వగల నాక్రాంతలగుచు, 
B= ర 2 
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వ, 9 ట్లనిరి, 985 

మ, అకటా నమ్మితి మేము క్రూర డని ని న్నర్హ్శంబె మాయింగ్లలో 

సకలవ్య్యావ్యుల డించి నీవవసరోజూతంలు లర్చింపం బొ 

క్క_క యేతెంచితి మాళశుం 'డాఢ్య్యూండవు మోవాస కులం గాచుపో 

లిక గావం దగు గావవే విడువ మేలే కాంతల౯ా 'శ్రాంకలన్, 986 

మ, పతులకా బిడ్డల బంధులకా సతులకుం బాటించు చేధర ప ప 

దతి యా నంటివి దేహ థారిణులకుకా ధర్మజ్ఞ జ చింతింప్రుమూ 
పతిపుత్రాదిక నామమూా ర్రి రి వగుచుకా 7 ఛాసీల్లు 3 నీయందోం ద 

త్పతివు త్రాదిక వాంఛల? సలిపి సంభావించు టన్య్యాయ మే, ' C87 

మత్తకోకిలము. నీషయికా రతి నేయుచుందురు నేర్చరుల్ సతత, ప్రియో 
. ద్రపకుండను గాన నెవ్యగం దెచ్చు నాథసుతాదులం 

జూవ నేటికి మన్మవోశలు సుట్టి నీకడ నుండంగాం 
బావ నేల మదీయతావముం బావం బోలు గ పౌొనిధీ, 928 

స్కీ నీపోదకమలంబు నెమ్మి డగ్ధజం గాని తరలి పోవంగం చాదములు రావు 

నీక రాబ్దంబులు నెట్ 4 నంట తిన గాని తక్కినవనికి వా స్థములు నొరవు 

నీవాగమృతథార నిండ గ్రాలంగం గాని చెను లన్యభానలు చేరి వినవు 
నీసుందరాకృతి నియతిం జూడంగం గాని చూడ వన్యంబులం జోొడ్కి_క నలు 

ఆ. నిన్న కాని పలుక నేరవు మాజివ్యా, లొల్ల ననుచుం బలుకనోడ వీవు 
మామనంబు లెల్ల మరపించి దొంగలి, "లేమి నేయువార మింకం గ అవ్వ 989 

చ, సిరికి నుదారచివ్నాములు నేయుభవచ్చర ణారవిందముల్ 

సరసీజ న్మేత్త మాతపముసంపదం శేరితి మెట్టకేలకు౯ 
మరలల్గ "లేము మామగలమాటల నొల్లము వద దృగంధముల్ 

మరగిన లేంటు లన్థకుసుమంబుల ఇెంతను "జేర సన్ననే, 990 

ఆ, స సవతు తేక నీవి కాలవత్షస్థ్పలిం, దొలనితోడం సూడ దోయజాతే. 

మనువు మనుచు నెప్పుడు మాకాంత నీపాదకమలరజముం గోరుంగా బె కృష్ణ. 

ఉ. అత్తలు మావులుక్ వగవ నాజుడి కోడక నాథులకొ శుగా 

యత్తులం చేసీ యిల్వరున లాజుడి వోవలో నీదునవ్వుల౯ా 

మె త్తనిమాటల౯ మరుండు మేకొని యేంచిన వచ్చినార మే 
పొత్తుల నొల్లమోపుకవభూవణ దాన్యము లిచ్చి కావవే, 992 

మ, నుగంనల్ నిక్క ర తో ల్లీవల్లభులకుల్ మన్నించి తద్యల్ల భుల్ 

మగపంతంబు దలంపేరే 'కేగులముల్ మాపాొలనే పుళ్లునే 

మగవా రాజెడువూటలే తగను నీవూటల్ మనోజూగ్ని వేం 

బొగులం జాలము కొంగిలింవుము నుముం బుణ్యంబు పుణాష్థత్మ కాం 998 
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ఉ, కుండలదీ_ప్పగండమును గుంచితేకుంతల ఫాలముక సుభా 

మండితపల్ల వాధరము మరజులవోసవిలోకనంబు నై. 
యుండెడునీముఖంబు: గని యుండగ వచ్చునె మన్య థేమకో 
దండవిము_కృ బాణముల దాసుల మయ్యుద మాదరింవవె, 994 

ఫీ నీయథ రామృతనిర్హ్హ రంబుల నేడు నేం వా తెజలపై 6 జిలుక కున్న 

సీవిశాలాంచితేనిర లవత్స,ంబుం గుచకుట్ల బంబులం గవాగన్చ కున్న 

నీరమ్యుతరవా _స్టనీరజాతంబులు చికుకబంధంబులం జేర్చ కున్న 

నీకృపాలోకననివవాంబు మెల్లన నెమైగంబులవిాంద నెజవ కున్న 

ఆ, నీనవీనమాననీయసల్లాపంబు, కర్ణ రంభ)డిశ లం గప్పకున్న 

నెట్లు బ్రదుకువార మెందుం జేరెడువార,మధివ వినణందగచె యాండుకుయులు, 

మ, భఛభవదాలోకనపోసగీతజము లె భానీల్లుకామాగ్ను లక 
భవదీయాథరవల్ల వామృుతనుచేం బావం దగుం బావవే 

ని వియాగానలెహితిసంవాతులచే నీ తై భవచ్చింతల౯ా 
భవదంఘీ)ద్భ్గ యవీధథిః బొం చెదము నీపాదంబులానం బ్యా, 996 

కః తరుమృగఖగగోగణములు, కర "మొ వ్పెడునిన్ను6 గన్నం గానము విన్నం 
గరలగి వులకించు నబలల్కు గరంగశె నినుం గన్న నీదుగానము విన్నన్, 997 

సీ, ఈపంచబాణాగ్ని నేమిట సా!ర్తుము నీమంజువాగ్య్భృష్టి నెగడదేని 
నీమున్మంఛాంభోధి నేశ్రాావం గడతుము సీదృష్టి, నావ యె నిలువదేని 

నీచికత్త్సజ థాషంతే మేజాడం జెటుతుము నీహాసచంద్రిక నిగుడ దేని 
నీదర్పకజ(ర మేభంగి నడంతుము నీనవాధరసుధ నింవవేని 

ఆ, నెట్లు నిర్వహింతు మేలాగు మాలాగ, కరుణ నేయవేనిం గదయవెేని 
మరు(డు నిర్రయుండు మన నిచ్చునే యశో, చాకుమార యువతి దై ర్యవోర, 

క, అమరుల గాచిన వారది శ్రీ యం గమలేకణ నీవు నేడు కరుణ నభయవా 

సము మాయురముజ శిరములం యి బుదంబున నిడుము మూర్భపాల్పడకుండన్ ల 

క, కట్టా తలమునుకలునై, దట్టవువిరహోబ్ది తెరలు తరుణుల నేంచళ౯ా 
నెట్టుకొ దరింబేర్పృ వయో, కట్టిండ్వి గదా కుమార కరుణోదారా, 1000 

వ, అని యిట్లు కుసునుశరునిశీరపరంపరావరవశళ లె యోపికలు లేక పలికిన గోపి 
కలదీవాలావంబు విని నవ్వి _ యోగేళ (రేళ్వరుం డయినకృష్ణుం డాత్తారా ఫా - 
ముండైె. వారలతో రమించె నప్పుడు, 1001 

మ. కరుణాలోకశము ఒం బటాంచలకచాకర్ష ంబులకా మేఖలా 
కర బావా _సనమర్శనంబుల నఖాంక వార్థ ప్రుల౯ నర్మవా 
క్పరిరంభంబుల మంజులాధరసు థాపానంబులం గాంతలం 

గరంగించెకా రతికేళి గృన్షుంయ గృవం గందర్చుం బాలార్చుచున్, 1002 
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క, మక్కువ వికనీతవదనలుు సక్కంగం దనుం గొల్వ హోసచంద్రి, కతోడళా 
మిక్కి.లి మెజినెను గృక్షుండు చుక్క_లగమినడిమివూర్ల సోమునిభంగిన్ , 1003 

ఆ సతులు దన్ను6 బొడ సంప్రీతి నాడుచ్చు నుత నున్న వై జయంతితోడ 
వనజలోచనుండు వనభూపషణుం డయ్యు, యువతిజనసళతంబు లోలిః గొలువ, 

ఉం చిక్కక యీళుం డై యెదిరిం జిక్కుల చెళ్ళిడిమాయలానికిం 

జిక్కి..కృతళార్భ్గ లై మరునిచిక్కులం జొక్కి. లకాంగు లుండంగా 

మక్కువ కాంతి జేయుటకు మన్నన జేసె వసన్నుం డాటకుం 

జక్కన నావిభుండు గుణశాలి దిరోహితుం డయ్యె నయ్యెడన్ 100 

వ, ఇట్లు వారి గనుమొజంగి చనిన తలం గానక కరిం బాని తిరుగుకరేణుల "విట్లున 

నుల్లంబు దల్లడిల్ల వల్లవ కాంతలు తదియగ మనహాసలీ లావిలాసవీ కణవివోర 

వచనరచనానురాగంబులం జి త్తంబులు గోల్చ్పడి వివిధచేష్టలకుం బాల్చ్బడి తదాత్త 

కత్ర్యంబున నేన నేన కృష్ణుండ నని కృష్ణ గుణా వేళంబులం జరియించుచు, 1006 

క, భూతములలోన వెలి శ్, ఖ్యాతుం డగునట్టివానిం గాంతేలు శాళలిం 

దితీరవనాంతరణుల, థట్రాతికా విదకంగ. జని సరి పాడుచు నధిపా, 1007 

సీ పున్నాగ శానవే పున్నాగ వందితుం దిలకంబ కానవే తిబకనిటలు 

ఘనసార కానవే ఘనసారశోభితు బంధూక కానవే బంధుమిత్రు, 
మన న్శథ కానవే మన నృథాకారుని వంశంబ కానవే వంశధరునిం 

జందొన కానవే చందనశీతలుం గుందంబ కాౌనవే కుందరదను 

కే, నింద్రభూజమ కానే యిం, ద విభవుం 
గునరెవృతును కానే కువల మేళం 

బ్రియకపాదప కానే ప్రీయవిహారు 

ననుచు గృవ్హుని చెదకి రయ్యబ్దముఖులు, 1008 

వ, ముజీయును, 1009 

ఈ. నల్లనివాడు పద్ద నయనంబుబవాండు కృ పారసంబు మె 

జల్లెడువాయడు మౌాలళిపరిసర్పితపింఛమువాండు నవ్వు రా న. 
జిబ్చిడు మోమువాం6 డోకండు చెలలమానధభనంబుం దెచ్చె నో వ. A | 

మబ్గియలార మోాపాదబమాటున లేడు గ దమ చెళ్పలే, 1010 

ఉ, అంగజు నైనం జూడ హృదయంగముః డై కరంగించువాడు శీ 

రంగదూరంబువా(డు మభురం బననవేణురవంబువాండు మ 

మృంగజుపువ్యుందూపులకు నగ్గము సే సెనీ అవంగలుం గనా 

రంగములార మోాకడకు రాడు గదా కృప నన్నుం జూవరే, 1011 

సీ, మానినీమన్నథు మాధవుం గానరే సలలితోదారవత్సకములార 
సలలిలోదారవత్నక'ై. రిం భూనరే సుంభరోన్న తలకార్యునములార 
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సుందరోన్న తల తార్జునభంహాం గానే ఘనతరలసదశోకంబులార 

ఘనతరలసవశో కస స్ఫూర్తి రి గానలే నవ్యిరుచిరశాంచనంబులార 

ఆ, సవ్యరుచిర కాంచసకీరిటుం గానే గవహానవడవికురవకంబులార 

గపహానవదవికురవశనివానిం గానే గణికలార బారుగణిశలారం 1012 

కీ అచె నందనందనుం డంతర్జితుం డర బాటలీతరులార పట్టరము 

న 

కూాలావతుల( గప యెల హానీతివని మై లేయలతలార యడుగరమ 

వనజాతుః డిచటికి వచ్చి జాంగండు గదా చభూతమవముంజరులార చూడకు 

మానినీమవనుతో మారాన యెటీంగించి మాధవీలతలార మనుపరవమ్మ 

జాూతిసతుల బాయ నీశియే హారి కని జాతులార దిళలం జాటరమ్మ 
కదళులార పోయి కదలించి శిఖిపింఛ, జూటుం దెచ్చి కరుణం జూపరమ్హు, 1618 

గ వారిచరణములకుం బి యవైై, హారి నిను మన్నింవ భద్ర మంచెదుతులకీ 

తె, 

ఆ, 

వారి నీదెస రాడు గదా, ౩ వారిచొ స్పెత్తీంగించి శుభము లందింవంగ చే, 1014 

పాగడం దగువానిం గాసరె పొగడలార్శయిజెలుంగనివిభుం జూవుం డీడలార 

మొల్ల మగుకీ ర్రివాంటేడి మొల్ల లార, శుకనిగదితునిం జెపుడు కింళుకములార, 

తరుణీకుచకుంకుమయుత, హరికంధరదాముగంధ మడరిడుః జూడ్కల్ 

వారిం గనినపగిదిం దన రెడి హరిణీ హరిజాడం బుణ్యా మయ్యొడిం జెపుమా, 1016 

కిటి మై కాంగిటం జేర్చెన్సు వటుం డై వర్ధిల్లి కొలిచె వడిం గృష్షుం డై 

యిటం బద చిహ్నము లిడెం గం, దటిబామేున నేమి నోంచి తమ్మ ధరిత్రీ త్ 1017 

అనుచు మదనోస్తాదచి త్ర త్తలె కడా తృశ త్యంబునం గ సా షులీలల సనుకరమచు, 

పూతన యె యుక్క_పాలఃతి చరింపంగ శౌరి మె రమొుక కాంత చన్ను గుడుచు 

బాలు డై యొకభామ పాలకు నేడ్చుచో బండినే ననులేమం బాటు దన్ను. 
సుడిగాలి నని యొక్క_సుందరి గొనిపోవ హరి నని వర్షించు నబ్బముఖియు 
బకు'డ నేనని యొక్క_పడంతి సంరంభింవ బదాతుం డనుకొమ పరిభవించు 

నెలమి 'రాముకృష్ణు నింతు లిద్దజు గాయ, నన వత్సగణము 7 గొంద ఆగుదు 

రసురవైరి ననుచు నబల యొక్క తె చిరు, బసుల మనెడిసతుల భరతముఖ్య, 

ఆ, లోక మెల్ల గుతీలోపల నున్నది, మాధవుండ నేను మాత వీన్ర 

క్క 

ర 

మూడు మనుచు నొక్క_సుందరియొక తక్కు ముఖము టెజిచిచూపు ముఖ్యచరీత, 

'ెన్నలు డొంగిలి తినియెడ్కి పెన్నుండ నని యొకతె నుడువ వేతొక్క అ చే 
సన్నల యశోద సంచును, గ్రన్నన కుసుమములదండం గట్టు నిలేశా, 1021 
కాభియఫణి యిది వీరల్కు కాళియఫణీసతులు మ్రొక్క. గడంిరి నే గో 

. పాలకునూరుండ ననుచున్ను లీలాగతి నాడు నొక్కలేమ నెరేం ద్రాః 1022 

క్ల తరుణులు గోస లంద, సారిజూ నం శిటె నాన గురక హొరి సే నని భా. 

జరయా గల మొన్న టి 23 3 క్ట సములు వతు సంబ స్పా 1943 
Us 
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క, మరలు గోపకు లే నసు,శారిని దావాగ్ని వచ్చె నటు సూడకుండీ 
వారించెద నని యొక్క_ కె నేరి బయల్ కబళనంబు నేయు నరేందా?. 1024 

వ, ఇట్లు త్త యత్యంబున గోవసుందరులు బృందావనంబునం గలతరులతాదుల 

హరి నడుగుచు దుర్చమంబు లయినవిపినమార్లంబులసరోజాక కేతనవా లకులిశకల 
శాంకుకాదిశుభలకుణలతీతంబు లయి మనోహరంబు లయినహరిచరణంబుల 
చొప్పు గని తప్పక చెప్బికొనుచుం దమలో ని ట్లనిరి, 1025 

నీ, కొమ్మకుం బువ్వులు గోసినా- డిక్క_డ మొనసీ పాదా గ ౦బు మోవీనాండు 
సతి నెత్తుకొని వేడ్క జరిగినాం డిక్క_డం దృణములో. దోంవదు అతెజువజూడ 
వ్ర యకు ధవమ్మిఖ్లంబు 'వెట్టికాం డిక్క డంగనార్పున్న చోటిచె కొొమరుమిగనలు 
నింతికిం గెమ్రోవి యిచ్చినాం డిక్కడ 'వెలంది నిక్కినగతి విశద మయ్యు 

ఆ, సుదతితోడ నీరు సొచ్చినాం డిక్క_డణ జొచ్చి తా వెడలిన చోటు లమ₹౭ెం 
దరుణిం గాముశేళిం దనిపినాం డిక్క_డ, ననంగి వెనంగి యున్నయంద మొవ్పె, 

వ, మజ్ియును, 1027 

నీ, ఒకయెలనాంగచే యూం.దినాం డక్కడ సరస నున్నవి నాబ్దువరణములును 
నొకనీలవేణితో నొదింగినాం డిక్సడ మగజాడలో నిదె మగువజాడ 
యొక లేమ మ్రొక్కిన నురినినాం డీక్కడ రమణ రైలు క్క-నవెవ్ప రమ్యునుమొ్యు 
నొకయింతి కెదురుగా నొలసినాండికు_డ ననోషన్నముఖబులె యం ఘులొావె 

ఆ, నొక తె వెంటం దగుల నుండక య్ DLA 
నబల లిరుగాలంకులందు శాం డిరిగినాం డజాబుపదనము లున్న వము యిచట, 

సీ, ఈచరణంబులే యిందునిభానన సనకాదిముని యోగసరణి నొప్పు 
నీపొాదతలము లే యొలనాంగ ్రుతివధూ నీమంతవీథులం జెన్ను మిగులు 
నీపదాబ్లంబులే యిభకులో త్రమయాన సొలేటి రామాలిపట్టుంగొమ్త జె 
వీసుందరాం ఘు శే యిఐదీవనేక్షణ ము కికాంతావమనో వూపహనంబు 

కన ఆడ 
ఆ, లీయడుగులరజమె యింతి బా శొద్కి దివిజవరులు చూలళలిదిళలం దాల్తు 

రనుచుం గొంద అబల లప్టైతుం డెంగిన క్రమము. గనియు నతనిం గానరైరి, 

వః అప్పుడు, 1 1080 

సీ పతులదై న్యంబును భామల క్రారస్ట్రంబుం జూప్రచు విభుం డొక్కసుదతితోడ 
విహరింప నడి యెల్ల 'వెలందుల వర్ణించి నాయొద్ద నున్నాడు నాథుం డనుచు 
గ రించి రాం జాలం గమలాతే, మూఫున నిడుకొనుమనుండు నయ్య్యాళ్యరుండు 
'మొజంగిపోయినం దావమును బొంది యోకృ్ళష్ణ యెక్కడం జనితి 'ప్రాణేళరమణ 

"కే, నీకు వరవుడ నయ్యెద నిలువు మనుచ్చు వగవం గొందటుకాంత లా వనితం జూచి 
నరుండ మన్నింప గర్వించి వనజనేత్ర,చిక్కె నేం డని వెటులోను జెంది రపుడు, 
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ఈపాదరింటిలో నిందాశం గృష్షంండు నాతోడ మన నృథనటన మాడి 
నియోష్టల మగచోట నించాత: జెలువుండు గాఢంబుగా నన్ను6 గాౌంగిలించె 

నీమహీజమునీడ నిందాశ సుభగుండు చిట్టంటుచేంతల సిగ్గుగొనియె 

నీప్రషృలతపాంత నిండాక దయింతుండు నను డాసీ యథరపానంబు నేనె 

నప సూనవేది నిండాక రమణుండ్కు గుసుమునామములను నొప్పుం దీక్చె 

ననుచు గొంద అతివ లంభోజనయనుని, పూర్యలీలం దలంచి పడి రధిప, 

అని యిబ్బుంగి లతాంగస లందటును బృందారణ్యమం దశ్వ్యరుకా 

వనజాతుం బరికించి కానక విభుకా వర్ణించుచుం బొడుచుకా 

మనముల్ మాటలుం జేస్థలుం లీ యలు నవ్రనాథు వై జేర్చి వే 

చని రయాన్థముననై ని కళా! గృముసెకుకా సంత్య క్ట కగాహీచ్చలై. 1084 

చని గోపికలు హరి నుద్దేశించి యి ట్లనిరి, 1085 

-అథినో పీ కా గీతలు ఇఖూ- 

నీవు జనించినకతేమున, నోవల్ల భ లక్షీ మంద నొచ్చె నధికమై 

నీవెంటనె ప్రాణము లిడి, నీవా రరనెదరు చూపు నీరూవంబున్, 1036 

ఛారదకమలోదరరుచి, చోరక మగుచూవ్రవలన సుందర మిమ్గుం . 
గోరి వెల యీని దాసుల, ధీరత నొప్పించు టిడి వధించుట నాచే, 1037 

విపజలంబువలన విషథరదానన్ర్ర వలన జొలవానవలన వహ్ని 
వలన నున్న వానివలనను రతీంచి, కుసుమశరునిబారిం గూల్పందగునె, 1088 

నీవు యశోదబిడ్డండ వె నీరజ నేత్ర, నమస్త సజంతు చే 

తోవిదితాత్త్మ వ్సండవు తొల్లి "నరంచి దలంచి లోకర 
థూవిధ మాచగింపు మని సన్నుతి నేయంగ సత్కు._లంబునకా 

భూవలయంబుంగావ నిటు పుట్టితి గాదె మనోవారాకృతిన్, 1089 

చరణనేవకులకు సంసారభయమును, బావి శ్రీకగంబు వట్టు గలిగి 

కామదాయి మైనకరసరోజంబు మ్మా మ స్తోముల నునిచి మనువు మోళ, 

గోవులవెంటం ద్రిన్గురుచుం గొల్బ్పినవారలపాపసంఘముల్ 
బ్రోవంగం జాలి స్రీ దనరి దుష్టభుజంగపణాల తా గ్యసం 
భోనితమెన నీచరణపద్మము చన్నులనిాంద మోపీ త్ర 
ద్భావజపుస్పుభ ల్ల భవభాధ పారింపు వరింపు మాధవా, 1041 

బుధరంజనియును సూ _క్షయ్ము మధుకయు నగునీదువాణి మరగించెను నీ 
యధరామృతసం నేవన్కవిధి నంగజతావ మెల్ల విడిపింపంగ చే, 1042 

'. మగువలయుడ నీ కార్యము, దగునే నిజభ క్షఫీభిదమనుడ వకటా 
తగదు భవచ్ధాసులకున్కు నగుమొగనుం జూపి కావు నళినదళావ్లూూ 1018 

ఏ, ఘభణతీయుత మై వినకా శుభద మై కామాడివిథక్షుని మై 
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సనకాదిస్తుత మై నిరంతరతవస్పంత స్హప్రన్నాగజీ 

వన మె "యొ ్పెడునీక థామ్భుతము బ్రా దానం గల్లునే భూరిదా 

ననిరూఢత్వనము "లేనివారలకు మూానారీరు నోహోరకా, 

క, నీనగవులు నీచూడ్ము_లు, నీనానావివారణములు నీథార్థినంబుల్ 
నీనర్హాలాపంబుల్కు మానసముల నా౭టి నేడు మగుడవు కృష్ణా. 1045 

ఆ, ఘోపషభూమి వెడలి గోవుల మేపంగ, నీరజాభమైన నీవదములు 
గనవు శిలను దా౭ి కడునొచ్చునో యని కలలనమామనములు కమలనయన, 

ఉ, మావటివేళ నీవు వనమధ్యము వెల్వడి వచ్చి గోప్పద 
ప్రాపితధూ భీధూస సరిత భొ సితకుంతల మై సరోరుహో 

నీ మెననీమొగము ధీరజనో త్తమ "మాకు జేడ్కతోం 
జూావి మనంబులక౯ా మరుని జూఫ్రదు గాదె క (క్రృమక్రమంబునన్ 1047 

ఆ, భ_క్తకామదంబు చ హాస సేవిత మిలా, మండనయు శో గిఖ ముర్దనంబు 

భద్ర దకరమునె నైనభ వదంఘీ)/యుగ ముమ్మా, యురనులందురమణ యునువందగ డె, 

ఆ, సుర్తవర్థనంబు నోశావ పవవహాశణుంబు, స్వరిత ; వంశనాళసంగతంబు 

నన్య రాగజయము నె నై ననీమధురాధ, రొ మృతమున దావ మార్పు మోాళ, 

ఉ, నీ వడవిం బగల్ దిరుగ నీకుటిలాలకలాలి తాస్య మి 

చ్భావిధిం జూడ కున్న నిమిమంబులు మాకు యుగంబు లై చనుం 

గావున రాత్రు లైన నినుం గన్నుల చెప్పుడు. జూడ కుండ ల 
శ్షీవర తెప్ప ఏ్లలడ్డముగం జేసి నిదేల విధాత కూర డై, 1050 

యే, అక్కట బంభులుకా మగలు నన్నలుం దమ్ములుః బు శీ కాదులుకా 

నెక్కొ_ని రాత్రిం బోకు: డన నీమృదుగీ తేరవంబు వీసులకొ 

వక్కస మైన వచ్చితిమి వేగమె మోహము నొంది నాథ నీ 
వెక్క_డం “బోయితో యెటుల మీ శ్రీయ నిగ్టయుం డెందుః గల్లునే, 10.1 

తే, మదనుం డార్భంగ నీ వాడుముంతనములు, నవరసాలోక నం బగు నగుమొగంబు 

కమల కిర వై ననుహితవతస్థృలంబు,, మానునంబుల లోంగొని ముర గృ 

మ, అరవిందంబులకంకొః గోమలము లై యందంబు లైయున్న నీ 
చరణంబుల్ కతినంబు లై "మొనయు మాచన్నుంగవల్ మోపంగా 

నెరియం బోలు నటంచుం బొక్కుదుము నీ యీకర్క_శారణ్యభూ 
రిసంచారము కృష్ణ, నీ స్రీయులకుం బ్రాణవ్య థం చేయే, 208 

క కట్టా మన న్మథుకోలలు, నెట్టన నో నాట బెగడి నీపొదంబుల్ 
వట్టికొనల వచ్చిననును, నట్టడ విని డించీ బోవ చాయ కృష్ణా 1054 

క్ల వృాదయేళ్యర మాహృాదయము, మృచుతరముగం పేని త్రొ ట్ల మీక్కిలీ కత నీ 

హృదయము కశినము 'చెకిస్కు ఈతీయసాఖ్రాగ § మిట్టమంతనూ Ket 1005 
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డం కమి నిశాచరుల్ొ సురనికాయములకొ వడిం దాశి వీక వా 

లమ్ముల కెళ్టుముల్ వటిప నడ్డము వచ్చి జయింతు వం డు నీ 

న్నమ్మినముగ్ధలక్ రహితనాశ్గల నక్క.ట నేడు కండు మాం 

డమ్ములయేమీకాం జెగన నడ్డము శాం దగచే కృషానిథీ, 1056 
ర్య తియ్యవిలుకాండు డీఫొన్నీ న (వయ్యలుగాం దూజినేనె వనితలవమనముల్ 

వియా్య్యాన నింక నయినం, గు యా్యాలింపం గ దయ గోవింద వారీ, 1057 

మ అని యి ట్లంగన లంచితస్వరముతో నంకించుచుం బాడుచం 
దను రావే యని చేరి యేడువ జగ క్రైణుండు త్రలోక్యమో 

హానుం డై మన నృథమన్మ థుం డయి మీనోజ్టాకార య హోరి యె 

ఘనపీ"తాంబరథారియి  పాడమెం దళ ౫-౦ ఈాసవిరాపంబునన్, ం 1058 

క వచ్చినవల్ల భుం గనుంగొన్ని విచ్చేసి నటంచు సతులు వికసీ తముఖు'లై. 

యచ్చుగ ప్రా పాణము లొడలికి వచ్చిన నిలుచుండు నవయనంబులభంగిన్, 1059 

సీ అబల యొక్క_కె భక్తి నంజలి గావించి ప్రాణేళుకెంగేలు వట్టికొనియె 
నింతి యొక, కె జిని తేశ్వరుబావాను వహొ౭ప్రున నిడికొని ముదము నొం'ె 
వనిత యొక్క_ కె తనవల్ల భుతాంబూలచర్విత మాత్మవా_స్తమునం దాల్చెం 

బడంతి యొక్క_ తె ప్రియుపదములు విరహాగ్నిత_స్తకుచంబులం దావుకొనియె 

భానుయుక తె భ్రకుటిబంధంబు గావించి ప్ర ఇయభంగరోవభావమణమున 

దష్ట్రదళన యగుచు దండించుకైవడ్కి వాండిమూడ్కిగనముల వరునిం జూచె, 1060 

క, హారిముఖకనులము జూచుచుం దరుణి యొకతె అఆప్పలిడక తనియకయుం జె౯ా 

వారివదకమలముం జూచుచు, మరగి తనివి లేనిసుజనుమాడ్కి నరేంద్రా, 1061 

ఉ, ఒక్క_లతాంగి మాధన్రనియుజ్ఞలరూపము సూడ్కితీవలం 

జిక బట్టి హాద్దతముం 'జేని వెనిం జన కుండ నే శో ముల్ 

గ్ర క్కు.న మూనీ మేనం బులకంబులు యే మృగం గెౌంగిలించుచుం 

బొక్క-ము _లైనలోచవులం బొక్కు.చు నుండెను యోగిశై వడిన్, 1062 

నీ, ఎలయించి ప్రాణోళ యెందోం బోయితి వని తొ "రంప్రుటలుకతోో దూత నొకె 

జలజాతయ. నను బాసి చన నీపాదంబుం లె ట్లూడె నని వగ నెయిడె నొకతె 

నాథ నీ వరిగిన నాప్రాణ మున్నది కూర్మి యే యిది యని కుంజ నొకే 
యిీాళ్యర నను నిన్ను నించాంక(. తావే సాపపువనిధి యని పలికె నొక తె 

ఆ, తలంగి పోనునట్టిత 'న్పేమి నేనీత్కి నధివ పలుకు భర్మ మనియె నొః తె 

యేమినోముఫల'మొ వాదయేశనీమెోాము, నురలంగంటిమనుచునుసలె నొకతె, 

క, పలికినం బ్రతిజ్ఞిం దస్పిడిం బలీకించీనం గాని రనుజు6ం బలుక నటంచుం 
గలకంతీ యొగ ఖే 3 705 బలుకుల నమృతములు గురియుబగిడిం బబిశెన్, 

Aw? an శొక FR nO dap 7 
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పట్టుకొని ఇెప్పెథ్టైర్యము, పక్షైల్లను మరునిశుంకివట్టుగ నధిపా, 105 

క, చెలున్రుడు నెప్పక పోయిన సాలఫున నొళకనముగ మున్ను మాడ ననుచు నౌ 

దల వంచి యుండం జాలక, దల యొత్తును లోన మరుండు దల యె త్త నృపా, 

వ, అవ్విధంబున, 

క్క హారిసురుచిరలలితాకృతిం, దరుణులు గని ము_క్షవిరహతావజ్న్యర లై 

పర మోత్చనంబు సలిపిరి, వర మేశ్షరుం గనినము_క్రబంధులభంగికా ' 1068 

వ, అంత నక్కాంతుండు గాంతాజనవ వరిక్రాంతుం డై వనాంతరంబున శ_క్టినికరసం 

యు కుం డై నవరమపురుషుండునుం బోలె వారలం దోడొ గాని మందారకుందకు 

సుమవరిముళమిళిత పవమానమానితమధుకరనికరఘుంకారసుకుమారంబును శర 
త్కాల చంద్ర కిరణసందోవాసందళి తాంధ కొరంబును యమునాతరంగసంగత 

కోదులవాలుకాస్ఫారంబును నై నై యమలినం వై నపులినంబు వపెశించె వారును 

జ్ఞూన కాండంబున సీళ్వరుం గ గని  స్రుతులు ప మోదంబునం గమానుబంధంబులు 

విడిచినవిభంబున హరిం గని విరపావేదనలు విడిచి ప ఫూర్చమనోరథ లై, 

క, పాఠరీననయన లెల్ల నృ కాఠిన్యపటాం చలములం న హా 

త్పీభముల సందడింషంగర, బీఠము6 గల్పించి రంతం చియునకు నధిపా, _ 1070 

ఆ, పరవరొరాగిహృదయభ ద్ర ద వీళంబుల్క నుండు మేటి వ్రజవధ్దూ శ్ర తరీయ 

వీభమున వసించి వెంపాంెం ద్రిభువన్క, జేశలక్షీ మేనం చేజరిల్ల , 107 

మ, మదనోద్దివకు డై ననాథునికి సమానంబు గావించుచుకా 
ముదితల్ హాసవిలోకవిభ్రమముల౯ మోదించుచుం జేరి త 

త్పదముల్ హా _స్థతలంబురం చిస్తుకుచుం చై ముట్టుచుక దూటుచుం 

జదురుల్ వల్కు_చుః గూర్తి ని ఖ్లనిరి యాసతో ఆ-పదీప్పాస్థలై | 1072 

క, కోొలిచినగొలుతురు కొందటు, గొలుతురు దము. గొలువకున్నంగెందఅువతులం 

గొలిచినను- గొలువకున్న ను, గొలువగు మణి కొంద ఉలమి గోవకు మారా, 1078 

వ, అనిత న్ను స్టైశించి రహాస్య్రంబు గాం బవికిననుందరులవలుకులు విని గోపాలసుం 

దరుం డీ ట్లనియె, 1074 

సీ, కొలిచిన గొలుతురు కొందటు వశువులభజనముభంగిని ఫలముఫొణకు 
వైసఖ్యధర్మములందు నిషంవవు కొందణు తండ్రు లగుణముం డాల్సి 

దయ గలవారలు తగినసుహృత్తులు గొలువనివారలం గొల్లు రెవుడు 
ధర్మ శామంబులు దనరంగం గొందబు కొలువనివారిని గొలుచువారిం 

ఆ, గొలు చుతలణులేమిం గొలువ రాక్తారాము ల్నాప్తకాము లజ్ఞా లతికఠినులు 
వారియందు బిదవ వానింగా. జింతెంచి, యే లతాంగులార యిట్టు లనుట, 

క, వ్నిం చెవ్షండ నయిన, గా నంగనలార వరమకొరుణికుండళా 

మానసబంథుడ నిత్య, థా్యనను మో కొసగవలనీ తలంగితింజుండీ, 1076 
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మ, నను నేవించుచు నున్న వారలకు నే నారూవముం జూవం జూ 
చినం జాలించి మదించి వారు మణ్ నొ సేవింపరో యంచు ని 

రనికుం డాత త్మధనంబు నెడ్డ నెపుడుం ద త్పారవళ్యంబుం దా 
బ్పినభ౦గిక నుం 'వాన్సీ 'మత్చ్రియుండు దాం జింతించు నారూపమున్ , 1077 

తరలము, తగవు ధర్మ ముం జూడనొల్సక తల్లి దం డ్ర్రుల బంధులకా 

మగల బిడ్డలం బోసి వచ్చినమన్ని వ. క కల మిష జ 

దగదు పోసీతిం దప్పు నై (పుడు తద యోగ భరంబున౯ా 
వగలం బొందుచు మోర లాడిన వాక ర ముల్ విను చుండితిన్. 1478 

ఉ, పొయనిగోవహాశళ ్ రెంఖిలలం బాన నిరంతర మత్సరతగ్గముం 

జేయుచు నున్న మిాకుం బ్రతి నేయ యుగంబుల నైన చేర నకా 
బాయక కొల్పుమానసము ప్ర త్యుపకారము గాం దలంచి నా 

పాయుటం దప్పుగాం గొనక భామినులార కృవకా శమింవరే, 1079 

క, చక్కగ వారి యిటు పలికిన, చక్కనివాక్యముల నతసిసంగమమున లో 
నిక్కినవి యోగ తాపము లొక్క_ట విడిచిరి లతాంగు లుర్వీనాథా, 1080 

అథి రాస, కీ (3, జాఖివర్ష నము dae 

ఉ, ఆసమయంబునకా విభుం డనంతుండు గృన్హుండు చి త్రేమార్తి మై 
చేసెను మండల భ్ర భ్రమణశీలపరస్పరబద్ద బావూాుకాం 

తాసువిలాసముకో బహువిధ స్ఫురిత "ననహా _సపొదవి 

న్యాసము రానముం గృతవియచ్చర నే త మనోవికాసమున్, 1031 
వ, అట్టు బవుగతులం దిరుగ నేస్పరి యగుహారి దర్చించి తనయిరుగొలంకుల నలం 

కృత లయి కళంకరహితచం ద్ర వదన లిద్దణు ముద్దియ లుద్దిగొని వీణా లందుళొని 
వీణలం బనణల సొంవ్రుమెపనీ యింప్ర్రగ వాయించుచు నానందలవారీనిథానం 
బగుగానంబు నేయు సవిరళం బై తరళంబు గానివేడుక సరళం బగుమురళంబు 
లీలం గేల నందుకొని మధురం బగునభరంబునం గదియించి మించి కామినీ 
జనకబరికాసౌగంధికగంధ బంధురకశాంగుళీకిసలయంబులు యతిలయంబులం 
గూడి వివరంబుగ ' మురళీవివరంబుల సారించి !వూరించుచు సరిలేని భంగిం 
ద్రిభంగి మై కమలకర్ణి కాకారంబున నడుము నిలిచి మజీయు గోవసుందరు 
లెందటిందబుకు నంద అయి సుందరులకనలియెడలం దానును దన కవలియొడల 
సుందరులును 'దేజరిల్ల నృ _త్తృవిద్యామహోర్ష వవేలానలయనలయితం చై. విస్మి తా 
ఖండలం ఛై న రాసమండలంబు గల్పించి వేల్పులు వార్ష ంబునం గసుమవర్ష 0 
బులు గురియ నందు బ్ర సూనమంజరిసహచరంబు లై న చంచరీకంబులమించు ప్ర 
టించుచు సువర్థమణిమధ్యగంబులై న మేం బ్ర -సీలంబుల తెజుంగు నిజపుషం 
గరిణీవిజోరబంధురంబులె లై నఫీంధురంబులజెలువుం గ్రైళొనుచుం బల్లవితకుసుమిత 
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లతానుకూలంబు లై నతమాలంబులసొబగునెగడించు-చు మెణపుదీవల నెడనెడం 
చడం గడరునల్ల మొగిళ్ల వెల్లు సూపుచు తరంగిణీసంగతంబు లయిన రోవాణాచల 
నే ఎగ రిబులబా లాగించుచు జగ నోహానుండై డై యుండిర _క్షకమలారుణంబులును 
జంద్ర సక లనిర్మ ల నఖరస సంస్ఫురణంబులును 'సనకసనందవాద యోగి ద్ర మానసా 
భ్ రనంబులునే నయిన చరణంబులు గదియ నిడి సమస్థితి నంజలిపుటంబులం 

బుష్పుంబు లుల్ల నీల్లం జల్లి సల్లలితేకమల పృశ _స్పంబు లయేన హా_స్తంబులు వల్ల 

వీజనులకంఠంబుల వె వ నిడి తాను గి తొనుసారంబుగ విచి త్రపాదసంచారం 
బులు సలుప్రుచు వర్తులాకార రాసబంథధంబుల న ర్హనంబునం చి నో రించి వెండి 
యు వ్రేతలుం జానును శంఖ పద్ద వజ్ర కందక చకుర్తుఖ చక్రవాళ చతు 
ర్భద్వ సౌభద్ర దృ నాగ నంద్యార్జివ ర్త క కుండ లీకరణ ఖురరీబంధ వ ప్రముఫేంబు లయిన 
వి చేవ శాసబరధంబులకుం జొచ్చి యేకపాద సనుపొద వినన &§ రిత గతాగత 
వలిత వె వై శాఖమండల తి త్రిభంగి వ ప వముఖంబు లైన తానకంబుల నిలుచుచుం గనక 
కింకిశీమం జాల మం జీర శిపనంబుర జగజ్జనకర్ష 6 రజనంబు నై చెలంగ ఘటిత 
మర్దిత పార పగ, పృముఖంబు లైన పాదకర రృ భేద ౦బులు చేయుచు సమపాదళశకట 
వదనమత వ్రీళు _క్వముఖంబులు "లె ఛై నపాన్థివచారినిే శెవంబులును నవక్రాంతడోలా 
పాదనూచీ ప్రముఖంబు లైనవో్యోమవారివి శేషంబులనుం జూపుచు" సురేంద్ర 
శాఖ కాఖామనోవారంబులును నవవాసీతేదిక్క_రీ ద క రంబులును "ప లోక శ 
మంకరంబులును నగుకరంబులం దిరంబు లగు రత్న కటక ంబుల'మెటుం సలు నింగి 
చెజుంగులందజచుఫొన నర్గచం ద్ర ద, కర్తరీముఖ కపిత కట కాముఖ శుకతుండ 
లాంగనాల పద్మ కోశ వతాకవ చవృముఖంబు లై నస్వస్తభావ సూచక నానావిభకర 
భావంబు లాచరించుచుం న టినిబద్ధసువర్ష వర్ల వర్ల చేలాంచల చభౌనికరంబులు సుక 
రంబు న, ,దిశొంగనాముఖంబులకు వా రి డ్రా లేపనము ద్రాలంకారంబు లొసం 
గుచు నాస్క_ందిత భ్ర మరశోకటానన ప్రృముఖంబు అన జూనుముండల భేదంబులును 
నలాత దండలాత లఫీత విచిత్ర, ప్రముఖంబు లైన 'దైవమండలంబులు .నొనర్చు 
చుంగమనీయకంబుకం కా భి రాయమలునుద్దామలేజస్తోమంబులు నై.ననీలమాం_క్టిక 
వజవై దూర్యదామంబులరుచు లిందిరాసుందరీముందిరంబు లం సుందరంబు 
లై నయురంబులం దిరుగుడువడి కలయం బడ సంగాంతరవావ్యాలకు ఛత్ర 
ముఖంబు లె ల్నభ్ర్ మణవి శేషంబుల విలనీంచుచు నిద్దంబు లస మేక ద్ద 
నుద్ధవిడిం దద్దయుం బ బ్ర ఫాసితచంద్ర దమండలంబు లగుకుండ లంబు మెటుంగు 
మొ త్తంబులు'; నృత్యంబు ఈ లొనరింవం గ గటిభాంతదండరచితలలాటతిలకమయూర 
లలితచ శృనుండలనీకుంచితేగంగావతేరణ స ముఖింబు రై నకరణంబు లెటీంగించు చు వెలిసమ్మవిడలనిరులు వెన్ను మిగులుకస్నో లనలక డీసజినదై న్ నళ్ఫికర్క.శంబు లై. 



చ్, 

మ, 

దళమన్కంథనము, వూర్య భాగము ల 

తనరకటాతుదర్శనజూలంబులు జూలంబులై. కామినీజననయన విరానంబుల నావరింవ 
లలితకుంచితవి కాసముకుళ పృముఖంబు లయిన చూడ్కు_లం దేజరిల్లుచు ననేకపరి 

వార్ల చంద్ర, సాభాగ ర్థిసదనంబు అినవదనంబులం చి సన్న 'రాగంబులు ప్రకటిం 

చుచు నుదంచితవింఛమాలికామయూఖంబు లకాలళ క, చాపంబులనొంపు సం 

పాదింవ నికుంచితాకుంచిత కంపితాకంపిత వరివాపాత పరావృ త్త వ్ర ముఖంబు 

లైన శిరోభావంబులు నెజువుచు నృుగనాభితిలకంబులు గల నిటలఫలకంబులం 

జికురంబులనికరంబులు -గప్ప సప రాజితీసూచి కావిద్ధపరచి సన్న విష్కంభ శేచిత 

వ్ర ముఖంబు లగునంగజోరంబుల విలసీల్లుచుం జరణకటికరకంథ నేచకంబు లాచ 

రించుచు నొవ్చె నప్పు డా రాసంబు సంజనితసక లజనమానసోల్లాసకరంబై సుఖా 

ర వంబునుం బోలె నుజ్జ గలరసాభిరామం చై రామరాజ్యంబునుంబో లె రాగపరి 

వూార్థ్యం బై పూస్ల చం ద్ర మండలంబునుంబో లె గువలయౌానందం బై నందనవనం 

బునుంబో లె థ్ మరదిరాజమానం బై మానధనుచి త్తంబునుంబో లెం బ్రఫాన 

వృ _త్తిసమర్ధం బె సముర్ధళవివిలననంబునుంబో లె బవాంప్రబంధభాసురం బై సుర 

లోకంబునుంబోలె _వసుదేవనందనవిశిన్హంబై డశిష్హచరితంబునుంబోలె భరణి 
గగ్గనమండలసుందరంబై సుందరీరత్న ంబునుంబేలె _,నంగహారమనోవారంబై. 
వారవధూనిలయంబునుంబోలె ననేకచారిసుకుమారంనై. సుకుమారవృ త్తం 
బునుంబోలె నుద్దిపతవంళం బై యుండె నందు, 1082 

నడుములు వీంగి యాడం జిటునవ్వులు నివ్వటిలంగ జోరముల్ 

సుడివడ మేఖలల్ వదలం జూడ్కి మెటుంగులు వర్శఘర్షముల్ 

వొడమం గురుల్ చలింప శ్ర తిభూహణముల్ మెజయళా సకృష్ణ లై 
పడంతుక లాడుచుం జెలంగి పాడిరి మేఘతటిల్ల తావ్రభన్ 1088 

అంకరహీ కేందువదనలు పంకజలోచనునిః గాడి పరయ నటింపం 

గింకిణుల నూప్రరంబుల, కంకణములమ్రోంత 'లెసలెం గ ర్లోత్సవ మ yy 
హరిణీనయనలతొోడన్సు హరి రాసక్రీడ నేయ నంబరవీథి? 
సురనాథులు భార్యలతో , సొరిది విమానంబు లెక్కి, చూచి రిలేశా, 1085 

కురినెం బువ్వులవానలు, -మొరని౯ దుందుభులు మింట ముదితలు దారుకా 

సరసక్షా గంథర్నవతుల్, వరుసళా హరిం బాడి రపుడు వసుథాధీ కొ, 1086 

రామలతోడను రాసము, రామానుజుం డాడం జూచి రాగిల్లీ మనో 
రాములమిోా(ద వియచ్చర, రామలు మూర్చిల్లి పడిరి రాజకులేంద్రా 1087 
తా రాధిపనిభవదనలు, తాళాధిపవంళ్యుం గూడి తారు నటింవం 
దారలతోడ సుథాంళుండు, దారున వీశ్రీంవ రేయి దడవుగ జరగిన, 1098 

యమునాకంకణచారి మై వనజపుప్పూ మోదసంచారియె 

రమణీఘర్మ్మ నివారి యై నుదపతీరాస శ్ర మోత్తారి యై 
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వ్రమదామానసనవ్యభవ్యసుఖసంవత్కారయొ చేరి యా 
కములాక్షుం డలరంగ గాలి విసరెం గల్యాణభావంబునన్ , 1089 

అప్పుడు, 1090 

సృమద యొక ర్తు మాధవుడు పాడ విపంచి ధరించి కేల సం 

శ్రోనుమునం దంత్రి మోటుచుం డిరంబుగ శాయము నేనీ యొక్క.రా 

నము దగ నాలవ్ంచి సుభగస్వరజాతులు వేలుపేజు కా 
నమరలగం బాణం డ౯ ్రమణుం డౌనన దారువు లంకురింపలోన్ , 1091 

ఆడుచుం బొడుచు నందొక్క చేడియ మంజీరమంజుశింజిత మమరం 

నాడి హరికరము సనుగవ్క వె డాయంగ దిగిచె జఘనభా రాలసయె, 1092 

చందన లి క్షం బైయర్క విండామోదమున నొవ్వువిపులభుజము గో 
విందుం డొకతరుణిమూ:వునం బొండించిన నది చెనుల్చి పులకించె నృపా, 1099 

వెలువయొక్క తెచెక్కు_ జెక్కుతో మోవీన విభుండు దొంబూలవర్వితేము పెక్తై 

నాకుచు నొకలేమ యలసీనం బ్రాణేశుః డున్నతదోః స్తంభ మూత నేనెం 

జెవురించి యొక బాల చేరిన గొనగోరం జతురుండు కుచఘర్మజలము వావె 

నలకంబు లొకయింతి కళిక చి త కౌరేఖ నంటినం చ్చీ యుడు వాయంగ దువ్వెం 

బడంతి యొక తె పాట వాడి డన్పీన నధ, రామృతేమున నాథుం డాదరించె 

హోర మొక్క_సతికి నంసావ్భతం చైనం గాంతుం డురముం జేర్చి కౌంగిలించె, 

జోసంబులం గ రతలవ్కినార్థసంబుల దర్శనముల నాలాపములకా 

రాసశ్రాంతల నాహర్హి నేనె౯ మన్ననలు కరుణ నేనీ నేం ట్రా 1095 

వారి తనుసంగసుఖంబునం బరవళ లై ప్రత లెల్ల. బయ్యెదలు నిజాం 

బరములు 'నెజుంగమి చోద్య మె, సురసతు లీవ్షించి కరణి చొక్కిరి మింటన్. 
అట్లు భగవంతుం డై నకృష్తంం డాత్తారాముం డయుర్గను గోపసతు "లెంద అంద 

టికు నందకై నిజప్ర తిబింబంబులత్రో డం శీ డించుబాలుపోలిక రాసకేలి సలిపిన, 

తగం గాడి యాడ్ మనముల్క నగ. జూపేం బలికె నందనందనుం డనుచుకొ 

మగువలు వెద్దటీకముతోం బొగడిరి తమపూర్వజన్య పుణ్య శే ణిన్, 1098 

ఇతెఢ్రి జల శ్రీ డాభ్లివర్థ్య నము బ్రా 

ఇట్లు హారి రాసకేళి సాలించి కరకాంచిత లగుతటిల్ల తల చెలువున ఘర్మ్మ సలిలకణా 

శాంత. లగుకాంతలం గూడి జల్బక్రీ డాకుతూవాలుండై యమునోజలంబులు 
సొర నందు ముందర సుందరులు సొచ్చొ వదప్ర, మాణంబు జానుదఘ్నంబు కటి 

ద్గయసంబు మధ్యమా త్ర ౦బు కుచంబులబంటో యని పలుకుచుం గుచనయన 

నాఫివివరకుంతలంబులు చక్తవాకజలచరావ _రశై వాలంబులచందంబున నందం 

బుగ నీడు- వొందినయేలు లని కళిందనందన గరంబులు సాంచి, పరిరంభంబులకు 

నారంభించుశై వడి నెదురు చనుదెంచి తాకు తరంగంబులకు నులుకుచు 
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సారసంబులకుం గరంబులు సాంచుచు మరాళంబులం జోవుచుం జెన్ను మిగిలిన 
యన్నులచన్ను లయొత్తువత్తుమును నెపంబులం దపంబుల నీట గావించుమాడ్కి_ని 

సంచరించుచ క్ర వాకంబులం దోలుచు నితాంతకాంతిసదనంబు లగువదనంబు 

లకు నోడి వ్రీడం జెంది కంది చందురుండు సలం బుడిగి జలంబునం బడి కంవించు 

కరణి నిజకరచలితజల ప తిబింబితుండై కదలుచంద్రునిం గని మెచ్చి సోలుచు సలి 
లావగాహసమయసముచ్చలిత వారి శీకరపరంవరలవఒజన మకరందపానమ త్తనుధు 

కరవతుని వేవణసంజాత వాతసముద్తూతకుముడాదివ రాగవటలంబులం 'బేరుచు 

మోముందమ్థులక వ్యందనంబునకు మూయ జుమ్థు రనుతుమైదలకు వెఅచుచుం 

గరంబులనీరగయంజజుచుచు నీలనీరదనిపతితపవయోాబిందుసందోవాంబులం దడి 
యుఫువ్వుందివియలబాగునం గ ఎచ్చుకరద్యయతోయంబులం చెక్కు.తో యంబులం 

దడియుచుం ల్ ందుకొొని సుడియు-చు నసముబాణునిప్రులుగడి గినకుసునుబాణంబుల 

పగిది మేనులు మెజయ సలిలావగాహానవరాయ త్తచి త్త లగుచు మొ త్తంబుశై 

సరసఖామణంబులం దు భుచుం గరంబుల నీరు నించి వారిమోందం జల్లుచుం 

జల్లునెడం దడంబడకా దాంటుచు దాంటి చనక నిలువరించుచు వినోడింప 

వారియుం గరేణుక రనికీర్ల నీరథా రాభిపి. క్షంబగు శం డాలంబులీలనాభీరకామి నీ 

క రసముజ్షితజలాసారంబులం దోంగుచు వ్రజవధూజనవా స్త ప్రయు_క్టక ప్లోర 

కై రవపరాగపటలంబువలన భూతిభూపణునిరివహించుచు గోవీకాజనపాణికిస 

సమున్గు క్షకమలదళంబులవలన _ సవా స్రనయనునిరూపుం జూపుచు గోపాల 
బాలి కాకుచక లశ కుంకుముపంకంబువలనC చి భాతబాలభానునిభంగి భానిల్లుచు 

ఘోవ యోామహాకటా కవి కేపణంబువలన మధువపరివ ఎతేహారి చందనసౌందర ర్థింబు 

నొందుచు ల్ల వీపోానరుచులవలనం జం దౌ స భా భానీతనీలశై లంబు వ య 

నమౌరె నంత. 1099 

మ, సతులుం దానును నీటిలో వెడలి భరాహోగంధ-చేలాద్యలం 
క్రతు జై కుంభికరేణు యూథ ములతోం గీ డించుచందంబునకా 

లతలందుం దరులంటుం బుస్పమయలీలాశయ్యలందు౯ా సుఖో 

న్నతుం డై కృష్ణుడు శ, డలం దనివె నా నారీలలామంబులన్, 1100 

వ, ఇట్లు శరత్మా_లంబున వెన్నుం డిం ద్రియస్ట లనంబు నేయక గోవికలతోడ రమించి 

నని చెప్పిన మునివరునకు భూవరుం డి ట్లనియె, 1101 
నుత్తకోకిలము, ధర్మక_రృయు భర్మభ_రయు ధర్మమూర్హియు నైన స 

త్కర్శుం డీశుండు భర్త శిక్షయు భర్మరత్షయుం జేయగా 
నర్మిలి౯ ధరమి౭దం బుట్టి వరాంగనాజనసంగ మే 

ధర్మమంచుం దలంచి చేసె నుదా_త్తమానస చెప్పుమా, 1102 

న్య అనిన భళుకుం డి ట్లనియె, 1103 



ల్ర్గ్రర్ప శ్రీమదచా౦థ్ర భాగవతము 

ఆ, సర్యభతుం డగ్ని సర్భంబు భతీంచి దోషి గానిపగిది దోష మైనం 
జేసీ దోహపదముం జెందరు తేజస్సు, లగుటం జంద్ర, వాసవాదు లధిప, 1104 

క, ఈళ్యరుండు గానివాండు న్కరేశ్వర పరకాంతం దలంచి యెట్లు బదుకు గా 

రిశ్యూరుండు దక్క నన్యుండు విళ(భ యదవిషము మ్రింగి వెలయంగలండే, 1105 

క, సత్యము ప్రభువులనచనమ్యు నిత్యముం దద్వచనవీథి నిలుతురు వెస్టల్ 
సత్య్యాసతర్థిము గావున, సతేస్థి మనుచుం జనరు వారిచరితమున నృపా, 1106 

మ, ఘను లై, యెవ్యవిపాదపంక జప రాగ ఖాస్థనసం పా పయో 

గనిరూఢత్వమః చే మునీం ద్రులు మజ+కర్మంబులం బౌసీ బం 

ధనీరోధంబులు లేక విచ్చలవిడి౯ దర్చింతు శాదివ్యశ్ 

భనుం డెట్టుండిన నుంజెం గాక కలవే బంభంబు లుర్వీశ్యరా, 1107 

ఆ, గోపజనములందు గోవీకలందునుు సకలజంతులందు సంచరించు 

నానుబోత్తునకుం బరాంగవ లెవ్వరు, సర్యమయుండు లీల సలివెగాక. 1108 

న, అని చెప్పీ శుకుం డి ట్లనియె నంత ,బావామువారా ర్షంబునం గృష్షు వీడ్కొని 
గోపిక లిచ్చ "లేకయు నిండ్లకడ శకేంగినం గృష్ఫ్లమాయామోహితులై గోపకులు 
వారలం గోపింప నేర. రివ్విధంబున, 1109 

ఇంద, గోపాలకృషమ్ణుండును గోపకాంతలొ, ప్రావించి ,క్రీడించినభంగు లెల్ల౯ా 
రూవించి వర్ణించి నరుండు వాత్సం,తాపంబుల౯ా బాయును దతస కన. 2110 

అధి సర్పరూవి యగసుదర్శనుం డనుగంధర్వునిశాపవి మోచనము థతా- 

వ, అంత నొక్కనాండు నందాదు ల ననోపకు లంచిశావనంబువకు శకటంబు లెక్క 

జాతరకుం జని సరస్వతీనదీజలంబుల స్నా నంబులు నేనీ యువూవమహేాళ గిరుల 

నర్చించి శానిక లిచ్చి బ్రావాణులకు గోహిరణ్యవస్తాన్న దానంబు లొసంగి 

జల ప్యాశనంబు నేసి నియమంబున నుండ చై వయోగంబున నాశోొని యొక్క 
మహోరగంబు నిదుర వోయిననందునిం గుచి మ్రింగ నగ్గలింప నతండు కృ 

కృష్టేతివచనంబులం దన్ను విడిపింపు మని "మొజు యిడిన విని, 1111 

క, గోవకు లందటు మేల్కొని కోవముతోం 'బెద్దగు చెలం గొజివుల మొ త్తం 

దావము నొందియు వదలక, పావపుంబెను బాము నందుం బళ్లు నృపాలా, 1112 

వ, అయ్యవసరంబున గృష్షుండు దర్పించి పాద తొడనంబు చేసీ త్రొక్కి-నసర్బ్పంబు 

సర్పరూపంబు విడిచి విద్యాధ 50 ద్ర రూపంబు డాల్పి వారికి యమ క్కిన నతనికి 

వారి యి ట్లనియె, 1118 

ఉ, మండితమూ ర్రితోం గనకమాలికతో శుభలవణుండవై 
యుంజెడునీకుం గష్ట్పఫుమవోరగ బేవా మి చేల వచ్చె నె 
వ్యండవు నామ మెయ్యాది భవంబున శెన్ది మిషంబు నాకు నొం 

డొండ యెజుంగంజెప్పుము బుధో_త్సమ నీపని చోద్యు మయ్మ్యొఢడిన్ 1114 
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వ, అనిన వాం డిట్లనియె దేవా యేను సుదర్శ్నునుం డను విద్వాధరుండ విమానా 

రూఢ్డుండ నై _ రూపసంవద్దర్యంబులం | బొక్కి_ దిక్కు.లం జరించుచు నొక్కయెడ 

నాంగిరసు చె నబుషంలం గురూప్రు లై నవారలం గని నగిన వారును నీవు రూప 
దర్పంబున మము నగితివి గావున మహోసర్పంబ వై వి యుండు మని శపించి పిదవ 

నే వేడుకొనిన ని టనిరి. 1115 

చ, యదుకులమందు భ క్రులభయంబు హరించుటకుకా జనార్గనుం 
డుదయము నొంది యీ యడవి కొక్కదినంబున రాంగలండు త 

త్పగమున నీవు దన్నంబడి పన్నగచబేవాము తోడం బాసి నీ 
"మొదలిటి మేను గాంచెదను మూఢ్డుండ పొ మని రాదయానిధుల్ , “1116 

మ, నిను జింతించిన విన్న ేరుకొనిన౯ నిర్గూలమై శునీ పా 

_ వనికాయంబు వినన మో నంట భవత్పాదంబు నామిందం చె 

ట్రినం దద్భా ఏవాణకాపసంజనితకొటిల్టంబు దా నిల్చునే 

పనజాలేవన నేడు బాసి నుర రగత్యం జెల్ల "నేం బోయెదన్, 1117 

వ, అని విన్నవించి పూరికి. బ్రదతీణంబు వచ్చి మొక్కా సుదర్శనుందు దివంబున 

కుం జనియె సర్పంబువలన నందుండు విను కర్ణం డయ్యొం దత్స) కారంబు విని 

వెఅంగువడి గోపకులు డేవతామవళోత్సనంబు సమా షి నొందించి కృవ్లకీర్త ర్త 

నంబు నేయుచు మరల మందకుం జని రంత, 1118 

పిర్ర కుబేరభటుం డగు శంఖచూడుండను గువ్యాకుని సంవారించుట థితా 

చ, నుతి యుకనాంటి రా త్రీ బలమాథవు లుజ్ఞ్జ (లవ స్త్రమాలికా 

ధరులును లేవనాభరణ' థారులు నై చని షు "'కాదిఫు 

స్పరసనిమగ్నమ త్త త్తమధుపంబులగీతము వించుం దదగ్శనాం 
తరమున విన్నెల౯ | నృజనితేంబిను లుండయం బాడి రింప్రగన్, 1119 

క, ఆపాట నెవుల సోకిన చేపాటియు చేహలతల నెలులగక దృగాం 

చాపాటవములు నెడి వడి రాపొటలగంధు లెల్ల నటవీవీథిన్, 1120 

వ, ఇట్లు సకలభూతన మోహనం బగు గానంబు నేయుచు నిచ్భావ_ర్షనంబులం బ్రమ 

త్రులచందంబున శామకృష్ణంలు శ్రీ డింవం గుబేరభటుండు శంఖదూడుం డను 

వాయ రామకృషస్ణరథమీత _లగు గోపికలం దన యోగబలంబున ను_త్తరవుదిక్కు. 

నకుం గొనిపోవ న య్యోషిజ్జ్ఞనంబులు 'రామకృ్షై సలి ఛాషణంబులం "జీర ఫులికి 

నగపడిన మొదన్రల, క్రియ మొటు లిడిన విని, 1121 

ఉడ్, గృద్దన సాలవృతుములు గై క్రెని బల్లి దు లన్న దము లా 

యస్దుం గాలమృత్యువులయేవున "ప చని టెరూడకుందు? డో 

నుస్తియలార యంచు దను ముట్టినం జూచి కలంగి గువ్యా్యాకుం 

డుద్దవడిం దగం బజిచె నుత్తర మింతుల డించి భీతుండై, 1122 

B53 
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వ ఇట్లు గువ్యాకునిచేత విడివడిన గోపికల రతీంచుకొని యుండు మని బలభద్రు,నిం 

బలికి, Tas 

శ్యా శురీ గుహ్యాక పోకు పోకు మని రోపో క్షి౯ బకారాతి వాం 

"జేరూపంబున నెందుం బొచ్చె నెటం బోయెం దోడం దా నేయ దు 

'ర్యారోదంచితమున్టి చానితలం ద్రేవ్యుం బట్టి తదీ(రుకో 

టీర భాగజితరత్న ముం గొనియె పొండి గోపికల్ సూడన్, 1124 

వ, ఇట్టు శంఖచూడునిం జంపి వానిశిరోరత్నంబు దెచ్చి బలభ దునికిచ్చి మెప్పించె 

మణీయు నొక్క_దినంబునం గ నుండు వనంబులకుం జనిన సకలీలలు వాడుచు 

అలో దద్యిరహ వేదనానలభ రంబు సహీింపక గోపికలు దవులో ని ట్రనిరి, ' 

భూ)వి కేపముతోడ దాపలిభుజంబుం జెక్కు_( గీలించి “క 

వైావి౯ా చేణువ్రం గవార్చి సుస్మరముగా య్రాయించుచు న్నంగుళి 

ప్రానీణషంబు విభుండు సూవం గని స్మప్తాణే కాశ లై యుండియు 

నీవీబంధము లూడం బొక్కుదురువో నింగి౯ా నిలింపాంగనల్, 1126 

ను, నవమాధుర్యము గల్లు కృన్ణుముర లి నాదామృతస్యందముల్ 
నెవ్రులం జొచ్చి వాదంతేరాళముల భాసిల్లకా సదత్సంబులై. 
యువిదా మేష్టులకుం దొజుంగి మృగగోయూథంబు లుత్క_ంఠ త్రో 

దివికిం గంఠము లెత్తి లో వదలుంబో చేెహీ వాం ద్రియ పొర్టిప్తులన్ , 1127 

కా, ఓకం జేతుణ కృష్ణం? డుజ జ (లిక హారోద్దాముండై. గానవి 

ద్యాకెతూవహాలిత౯ మనోజ్ఞ ముర శీఛ్య్యానంబు గావింవంగా 

నాకర్లించి సశంపమై మొరయునీలా ఛ ంబుగాం జూచుచుం 

గేకారానము లిచ్చుచు౯ా మురియు( బో శేకీంద దృసంఘాతముల్, 1128 

మ, లలనా యేటికిం డెల్లవాజె రవి యేలా తోయ బూర్వాద్రినై. స 
గలకాలంబు నవాంబు గాక నినీ గాం గబ్పించం డా బహ దా 
వలజేండుం గవ భవ లేడు కీరములు దు రాగ్థరంబు "లెట్లో కే 
కలదే మూపవటివేళయుం గలుగునే కంజాతుసంభోగ ముల్, 1129 

ఉ, ఎప్పుడు ప్రాద్ధు గృంకు వారి యెప్పుడు గోవుల మేపి వచ్చు నా 
కెవ్వుడు తన్గుఖాంబుజస బిరా తుణ మబ్బు నతండు వచ్చి న 
నన్నెప్పుడు గౌరవించు. దుది యెవ్వుడు మద్విర హోగ్ని రాశికిం 

చెప్పం గదము బోటి మరుచేంతల సుల్ల ము దల్ల డి'ల్లెడిన్, 1180 

మ, చెలియా కృష్ణుండు నన్ను. నానీ వనముం చేరంగ నయాషతీణం 

బులు నా కన్నియు నుండ నుండం గడు నాఫూర్ల ౦బు లై సాంగ'లో 
వలం దోంచుం ట్ర పహూరంబు ఖై దినము లె పడస్వరూపంబు లై లె 

నెల లై యబ్దనవ బై మహాయుగము చ నింజారుకల్పంబు లై "లె, 1121 
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వ, అని మబీయుం గ ఎ్రెష్షనిరవాదుగిఖంబున బవావిధంబులం వళ్చాత్తావంబు నొం 

దుచు గోపిక లోపికలు లేక యెట్టకేలకు దివంబు గడవపీ డినాంతసమయంబు 

నందు, 1182 

మ, అదె భానుం డవరా ది జేర నిదె సాయంకాల మేకెంచె న 

ల్ల చె గోపాదపరాగ మొ 'స్పెసలౌ బృందారణ్య మార్గంబునం 

వజ వీతెంచ వృ మేం దృభూోవము వీయుం డేతెంచి రం డంచుం దా 
ల్ . 

మదు రేతెంతురు మాను కృష్ణునికి నయిరంతుల్ వరిభాంత లై లె, 1183 

వ, ఇట్లు దన శెదురు వచ్చిన మచ్చిక నచ్చాలునల నచ్యుతేం దిచ్చానువర్హ రనంబుల 

గారవించె నంత నొక్క_నాండు, 1184 

ధ్ర వృవ భానురసంహార ము శతా 

సీ, ఎవ్యనిమూంవుర మోాయీంచి మేఘుంబు లది శృంగం బని యా శ్ర యంచు 

నెన్వనిజం కె క్షం ద్రియంబులు సోక గర్భపాతం బగ గర్భిణులకు 

నెవ్యనివదవాతి నెగయువరాగంబు లంధకారారాతి నావరించు 

నెవడు గొమ్హుల నెదిరించి చిమినం బృ ధీ(ధరంబులు వెల్ల గిల్లు 

తే. నట్టివృషభాసునేంద్రు. డవాంకరించి, వాలలత యెత్తి పెనుజంకె వైచి నేలం 
గాలు ద్రవ్వుచు నిశితళశ్ళంగములుసాంచి, మందబెగడంగం గవినె నమందగతిని, 

వ, ఇట్టు వ వృషభా కారంబున నరిష్టంండు వారికి నరిస్ట్రంబు నేయం దలంచి వై కురికిన, 

ఉ శే శైవులు వాతె గోవులకు ౫ గ్కవులు గోవులు నోన్నషంబులం 

బె నవజె వత్స భినువృషభ ంబులు గోవకులందుం బొచ్చె నా 

నేకు లావృే మెంద్రములు గోవులు లేంగలు విచ్చి పాణిః గా 

గోపచమూనిభుండు గనె గోవృవదై తుడు వెంట నంటలోన్ , 1187 

వ, అట్టు ఛయభాంతు లై కాంతలుం దారును గృప్పకృష్ణ రటీంపు రశీంపు మని 

యెడుగోవకులకు నడ్డంబువచ్చి దీనజనరతకుం డె డై నపుండరీకాతుం డి ట్లనియె, 

ఉ. బాలుర నింతులం బసులం బాజంగం దోలుట బంటుపంత మే 

చాలు వృషాసురేంద్ర బలసంవదం జూవంగ నెల్ల బోంటిగో 

పాలురమంద గాదు చనం చైవ వడి లేనిం బి చండకృషప్ణళా 

ర్లూలము నేడు నీగళముం ద్రుంపక చంపక పోవ నిచ్చునే. 1189 

ఆ, అనుచు ధిక్కరించి వాస్తతలంబులం జప్పుడించి నగుచుం జలము మిాటిం 

బన్న ేంద్ర భయదబావాదండము సాంచ్చి దండి మెజిసీ దనుజొదండ నిలిచె, 

వ, అప్పుడు, 1141 

చ, ఖుభముల నేలం ద ద్రన్వుచు నకుంఠితవాలసమిోారణంబులకా 

విరవిరం బోయి 'మఘములు వివ్భ విషాణము లొడ్డికొంచు దు 

_స్తరతరమూ ర్తియై వృషభ దై.తుర్ధిడు గన్నుల నిప్పు లొల్క_ంగా 
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. దురదుర వచ్చి తాంశె రిష్టదుర్మదమోచనుం బద్మలోచనున్, 1142 

ఉ, యాదవకుంజరుండు వృహభాసురుకొమ్మ్రులు రెండు? బట్టి య 

ప్రాదళ పాడమా త, తము గజంబు గజంబును దొబ్బుతై న వడిక్లా 

ేదిల దొబ్బ నయ్యసుర వివి బీమిటి నొంది చవక ము దు 

కాదముతోడ డీకొనెం బ్రమ తృవిమక్టను నా జనాగ్గనున్, 1148 

ఆ, అంత గోపనీింవాుం డసురకొమ్ములు వట్టి ధరణి దొచ్చి he దైత్ధభటుల 

కొమ్ము వీ సురలకొమ్ము వర్థిల వాన్ని, , కొమ్ము వత మొ స్తే కరూల్చె నధిసః 

క ఉక్కు చెడి రోంజి శెక్తురు, ముక్కున వాతను ననింప మూ | భరకృత్తుల్ 

మిక్కిలి విడుచుచుః బసరపఫ్కు రక్క_సుః డని సమనెం బ్రజకు రాగం బమరన్ , 

వ, ఇట్లు వృషభాసురుం జంపిన నిలింప్రలు గుంవులుగొని "సేళులు వర్షి ంప గ్లాపకులు 

హర్ష ౦వ గోవపణు లుక్కంర్షి ౦వ బలభ ద్రు, దుండును దానను గోవిరదుండు 

వరమానందంబున టుందకుం జనియె నంత, 1146 

చ, భునుం డొళనాండు నారదుడు గంసునితోడ యశోద గంతుం దాం 

గనుటయాం జ క్రి దేవకికి గర్భజుం డౌెటయు మున్ను రోహిణీ 
తనీయుండు రాము డొటయును దద్విభు లిష్టజు మంద నున్న వా 

రని యెటుంగలగం జెప్పిన నుహాద్భుత మంచుం జలించి కిన్క_తోన్, 1147 

చ, కొడుకుల మందలోన నిడి గొంటుతనంబున మోసపుచ్చె నీ 
బడుగును బట్టి చంపు టిడి భావ్య మటంచుం గృ పాణపాణియై 

వడి వసుదేవుని దునుము వచ్చిన కంనునిం జూచి నారదుం 
శుడుగుము చంపు బోల దని యూడక మానిచి పోయి మింటికిన్, 1148 

వ, మటీయు నలుక దీఆక కంసుండు దేవకీవసుదేన్రుల లోవాపాళబద్దులం జేసీ “కేశి 
యనువానిం బిలిచి రామకేశవులం జంపు మని పంపి మం త్రిభటగజారోవాక 
"చాణూరముస్టిక పాల్వ్యకోపల ప్రముఖుల రావించి యి ట్లనియ, 1149 

శా, ఎంధు౯ న న్నెదిరించి పోవుటకు దేవేండ్రాదులుం జాల రీ 
బృందారణ్యముమంద నిపుడు మడాఖ రార్భకుల్ రామనగో 

. విందుల్ నర్ధిలు చున్నవా రంట రణో రిం గంసునిం ద్రుంతు మం 

చుక దర్పంబులు వల్కు_ చుందు రంట యి ఛోద ప్రంబుల౯ వింటీరే, 1150 

క, వట్టణజనములు సూతుర్కు దట్టంబుగ మల్ల రంగతలపార్శ గిములం 

'బెట్టింపుడు తమగంబులు, 'వెట్టింపుడు వీట మల్లుపోర నుమూటన్ , 1151 

థా, విన్నాణంబుల బోర 'సర్తురు మజబోవీర్యు వ తాపాదిసం 

సన్నుల్ మరలు మేటీనుల్లుగములం బఖ్యాత్నులై పెంపుతో 
నున్నా రాబలకృష్ణులం బెనకువకా మర్దించి మత్సీ ఏతి కా 

సన్నుల్ గండు ఫురీజనుల్ వాగడ నోచాణూర యో ముష్టి కా: 1152 
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శా, రారా హొ _న్సీవకేం ద్ర గండమద థారాగంధలోభాంధగం 

ఫీరాళి వ్రజ మైన మత్కువలయావీడద్వి వేం ద్రంబు మ 
ద్ద్యారోదంచిత దేవా భీపరిసర _స్తంభంబు జాయంగ నా 
ఫీరులొ రా వదలించి డీకొలుపు నీ భీరంబు తోరంబుగన్, 1158 

క, పళువిశసనములు నేయుండూ, పళువతికిం బీాయముగాలో భావించి చతు 
ర్హశినాండు థనుర్యాగమ్వు, విళ₹దంబుగం చేయవలయు విజయముకొొ టకున్', 1154 

వ అని తనవారి నందటజు నర్యైపనులకు నియమించి యదు శ్రేష్టం డగు నక్రూరునిం బిలిపించి చెట్ట వట్టిొని యి ట్లనియె, 1155 
ఇకా, అక్రూరత్గముతోడ నీవు మనంగా నక్రారనామంబు ని 
రక త్యంబునం జెల్లి మె శ్రీ సలువక౯ా వచ్చుకా నినుం చేర నీ 
నర్టాధుండవు ముందలోన బలకృష్లాభీరు లస్తది(నా 
శ క్రీ డారతు లై చరింతురంట ఇయోాజం దెచ్చి యొప్పింవవే. 1156 

ఆ, నాకు వెజుచి సురలు నారాయణుని "వేండికొనిన నతడు వచ్చి గోవకులము నందు6 గృషహ్పమూా ర్హి నానక దుందుభి కుదితుం డయ్యొ నన నొకటి వింటి, 
వ, కావున నీవు గోవకులచేత నరులుగొని థనుర్యాగంబులజూడ రం డనీ వారలం 

'దోడ్మొని రము వచ్చిన, 1158 
శా కొండల్ గూల 'ర్రాబ్బుకొమ్లులతుదిం గోవించి కోరాడుచో 

దండిక౯ా దండి నభకకరించు నొక-వేదండంబు నాయింట ట్ర 
ప్లోండం బైన గదల్ప నోపు బలకృష్లా భీకులం బోరిలో 
ఖండింపం దడ వెంత దాని కడియం గాబేని నక్రూర కా 1159 

రా చాణూరుండును ముష్టికుండును సభాసంఖాా తమల్లుల్ జగ 
క్పాణుక్ మెచ్చరు సత్త (సంపదల బాహాబాహిసం, గామపా' 
రీణుల్ వారలు రామకృన్లలబలో ద్రే కంబు నైరింతురే . 
వీణ ప్రాణులం జేసీ చంపుదురునూ సేక్షంబు యుద్ధంబునన్, 1160 

స్కీ ఆ రామకేశన్ర లంతరించిన వసు దేవముఖ్యులం జంపి తెనన మెజునీ 
వృష్టి భోజదళార్హ వీరులం చెగ టార్చి ముదుకండు రాజ్య కాముకుడు ఖలుండు నగునుగ్గ, నేను మాయయ్య గీటడంగించి పినతండ్రి 'దేవకుం బిలుకుమూర్చి 
మజియు వైరుల నెల్ల మర్టించి వే జరాసంధ నరక బాణ శంబరాది 

ఆ,.సఖులతోడ భూమిచ క, మేలెదం బొన్ము, తెము వేగము వసుచేవసుతుల 
మఖము వేరు నెప్పి మం త్ర భేదము నేయు వలయు ెంవం జనదు టై రిజనుల, 

వ, అనిన నష్ర్రూరుం డి ట్లనియె, 1162 
ఉ, పంపిన బోనివాండనె నృపాలక మానవు లెన్నం దము నూ 

పీంపరు జైనయోగనుల నించుక గానరు తోచినట్టు ని 
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ప్క_ంపగ లీ 6 జరింతు రది గా దన వచ్చునె యీాశ్ళరేచ సగ ద 

ప్పింపంగ రాదు నీపగ తుబిడ్డలం "జె చ్చెదం బోంంం వచ్చెద, 13164 

“వభ . లీ (శ్రీకృష్ణుండు శేశివ్యోమాసురుల నంహారించుట థయా- 

వ, అని పలికి రథం 'బెక్కి.. య,క్రూరుండు సనిన సకలజనులను వీడుకొలివీ కంసుం 

డంతిఫురంబునకుం జనియె సాం గంస పే సప రితుం డై 1164 

సీ, ఖురపుటావాతిం దూలి కుంభినీచ కృంబు ఏ ఫణి రాజఫణులకు బరువు నేయ 
థీషణాహీ పావిఫీషితు లే మింట నమృతాంధు లొండొరు నండ గొనలోం 

జటులచంచలనటాచ టల గాడ్పుల మేఘములువిమానముల వై మునుంగుపడయో 

వివృతాస్య్థగ హరవివులదంతంబులు ప్రళయాగ్ని కీలల పగిది మెణియ 

ఆ, గాలపాశలీల గా వాల మే పార, వాపా మగుచు గంధవాహాగతుల 

విజితశ క పాళి వీరహయోరాశ్కి కేశి వచ్చె మంద న్లేళ మంద, 1165 

క ఫీషణమోటకచానవ, "హీ పానిర్థవ భిన్న హృదయనిఖలగో 
యోపావురుబార్భక మై మె ఘాోపషము హరి సూడ ఛైన్యఘోేషం బయ్యొన్ 

వ, అయ్యావసరంబున, 1157 

ఉ. వేదల ఘోషగోపకుల బి ట్టదలించుట వీరభర మా 
కాదు వజంబులో దనుజఘస్త రుం జే డని తన్ను రోయు క్ర 

వ్యాదుస్ జూచి గోపకుల కద్దేము వచ్చి నిథొట యింక బ్రో 

రా దని శౌరి సీర మృగరాజో కి క్రియ న్నెదిరించె ద్రైత్వ్యుడున్, 1168 

ఆ, నిష్ట రో గ్రనీంహనినదంబుత్ నింగి, మ్రింగుభ ౦గి నోరు మిగులం చెణచి 

కటిన రగ నతండు గాటు దవ్చించినో, దన్నె నెగసీ తురగదానవుండు, 

ఉ, తన్నినతన్నునం బడక దానవహంత సమికరంత యె 

కన్నుల గెంపువెం పెనయ గృక్కున ఘోటనిశాటుపాదముల్ 
వన్నె నెడంగం బట్టి వడి వైచె వౌధనుళ్ళకమా త్ర త దూరముం 

బన్న గడింభముకా "విసరి పాజంగ వె వైచుఖోంద్రు దు, వడిన్, 1170 

ఉ, వైచిన మో లేచి వెస వాజెనిళాటుంయు సాుంకరించి సం 
కోచను లేక వైవడిన గోపకులేం ద్రుండు దిగ జేం దృశుం 
డాచటుల ప్ర ఛాబలవిడంబక మైనఖొహర్లళంబు దో 
పాచరునోటిలో నిడియెం జండపఫణి౯ా గుహ నుంచు 3 వడిన్, 8171 

కొ, దంభ్రోళి వ ప్రతిమానక ర్క. శమ హోద్య దాగమదోః స్తంభ ముక 
శుంభ్రర్టీల నభూరి వానిరదముల్ చూర్ర౦బు లై శాలంగా 
గంభీరంబుగం గుతీలోం జొనిపి వీంకకో నృద్దిం జ బొందించుచుం 
గుంభించెం బవనంబు పిక్కటిలం దత్కుట్నీకో నరేంద్రో తమా, 1172 
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క, వాయువు వెడలక నిలిచినా గాయంబు నెమర్చం గన్నులోన వెలి కుటుక క౯ా 

మాయనెడి తన్నుకొనుచున్కు గాయుచు నశ్యాసురుండు గూలళె౯ా నేలన్, 

ఆ. ఘోటకాసురెంద్రుకుతీలోం గృష్షుని బావా వధిక మైనం బట్ట లేమిం 

బగిలి దోసవండువగిదిం దచ్జేవాంబు, వసుమతీశ శెండువ చు వృయ్య లయ్యె. 1144 

క, నలినాముండు లీలాగత్సి విలయముం బొందించె నిట్లు వీరావేశిం 
బలలాశిక౯ా జగదభినవ, బలరాళికొ విజితళ కృపాశిం 7గరిన్, 1175 

వ, ఆసమయంబునం బుష్పవర్ష ౦బులు గురియించి సురలు వినుతించి రంత వారి 

భ_క్టివిశారదుం డైననారదుండు వచ్చి గోవిందుని సంద ర్శించి రవాసర్థింబున 

నిట్లనియె, 1176 

స్కీ జగదీశ యోగీశ సరభూ తాథార సక లసంవూర్ష యిీాళ్యర మహాత్త 

కాషహ్ట్రగతబ్య|ోతిగై వడి నిఖలభూతములందు నొకండ వై తనరు దీన 

సద్దూఢుడను గుహాశయుండవు సాశీవి సీయంతవాండ వె నీవు మాయం 
గూడి కల్పింతువు గుణముల వానిచేం బుట్టించి రఖీంచి పాలియంజేయు 

ఆ, దీప్ర పంచ మెల్ల నిట్టినీ విప్పుడు, శాజమూర్తు లయినరాతసులను 

సంహరించి భూమిచక్ర కంబు రథీంవు నవతరించినాడ వయ్య కృష్ణం 1177 

వ, దేవా నీచేత నింక జూణూర ముష్టిక గజ కంస శంఖ యవన ముర నరక పౌం 

ఆ డ్ర క శిశుపాల దంతవన క సాల్వవ్ర, ముఖులు మడినెదరు పారిజాతం బపపహతం 

బమ్యెడిని నృగుండు శొపవిము కుం డగు శ ర్థిమంతకనుణిసం గ గవాం బగంమృత 

బ్రావాణపుత్ర, స్కదానంబు నీదించు నర్జునసారథి వై యనేకాహేహిణీబలంబుల టా 
వధియిం చదవ నుటియును, 1178 

ర్యా కసా నీ వొనరించు కార్యములు లెక్కి_ం౦పకా సమర్గుండె వ 

ర్థస్తుం డై ఉన విభాత మూండుగణముల్ దీపించు లోపించు రో 

వీస్తంత్వంబున నుండు నీవలన నిస్పీమంబు నీరూపు నికా 

విస్థు౯ జిష్ణు సహిన్లు నీళు నమితు౯- వి శ్వేళ్యరు౯ మ్రొక్కెదన్, 1179 

వ, అని వినుతించి వీడుకొని నారదుం డరిగా నంత నొక శ్రానాండు కృష్ణ్టసహితు లయి 

గోపకుమారు లడవికిం జని వసుల మేపుచు నొక్కకొండదండ నిలాయన శ్రీ డ 

జేసీ రందు, 1180 

క, కొందు గొజియల మంచును గొందటు పాలకుల మంచు. గుటిలత్యమునం 

గొందటు దొంగల wus జెంది కునూరకులు గీ గ్పీడనే నీరి తములోన్, 1181 

శాఆలో దోంగలలో మయాసురనుతుం 'డాద్వ్యండు వ్యోముండు గో 

పాలుం జై చని ones భాసిల్లి క్రీడించుత 
ద్చాలన్రాతము నెల్ల మెల్లన చతుగవంచావళిస్ట్రంబు గా 

శై లాంతర్జుహలోనికిం గొ ని చనెం జరం బవార్యంబుగన్ క. 1182 



కీ 

976 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

వ ఇట్లు కొండగుపాలోనం గృమకృ్కమంబున గోవకోమారుల నిడి యొక్క. పెను 
తాతం దడ్దా(రంబు గవి యెప్పటేయట్ల వచ్చిన, 1180 

ఉ; వీరుడు మాధవం డఖిలవేది నిశాచర భేవ నవ్వునో 
నార నికాట దొంగతన మచ్చువడె౯ా నెజదొంగ వాదు వా 
ఖీరుల నెల్ల శలగుహం బెట్టితి చిక్కినవారిం బెట్ట రా 
రార యటంచు. బశ్టు మృగ రాజు వృ కాఖర్థిముం బట్టుకై వడన్, 184 

ఉ. పంకజలోచనుం డొడిని పట్టిన శె లనిభాసు రాక బ్రతిక 
బింకముతోడం బొంగి విడిపించుకొనంగ బలంబు లేమి లో 
ళంకిలి బిట్టు తన్నుకొనం జక్కన యా రణభీము వోస్టమునిం 
గొంకక గాల్చె నవ్విభుండు గో యని మింట సుపర్వు లార్యలగన్,. 1185 

ఆ, ఘోరదనుజు నేల ౫ాల్లి సర్భతగువ్కూ వాత నున్న జాయి నృ య్య దన్ని గుహం జరించుచున్న గోపాలకులం గచ్చు బల్లి దుండు గొల్లపల్లి కరగ, 1186 
వ, అంత నా రాత్రి మథురానగరంబున నకూరుండు వనీయించి ముటునాస లేవ కడ లేచి నిత్యకృత్యంబు లాచరించి రథం బెక్క_ కదలి సందగోవకలంబునకుం బోవుచుం చెరున్సనం దనలో నిట్లనియె, 1187 

~ఇఅటి క౦సునివంపున నృకూరుండు బృందావనంబునకుం బనుజాంచుట fer 
ఊ, ఎట్టితవంబు నేయంబడె నెట్టిచరి త్ర ము లబ్ద మయ్యెనో 

యొట్టిధనంబు లర్హులకు నీంబడానో తొలిహేమునందు నా 
యట్టి వివేకహీనునకు నొదిమునీం దు లు 'యోగదృష్టులం 
బట్టంగ లేని యీళ్యరుని ద్రైహామయ కొ వారిం జూడం గ ఖెడిన్, 11809 

ఉ, సూరులు దొల్లి యెవిభుని శో భితపాదనఖ ప్ర ఛావళిం 
. బేరి భ వాంధ కారములం జిక్కు_క దాంటుదు రట్టబేవ్రని౯ా 
వైరముతోడ నైన వీలువకొ ననుం బంచి శుభంబు నేనెని మ్కూరణ మైన ప్రెమ నిదె కంసుని బోలు సఖుండు ౫ ల్డునే, 1189 మ, ఏతం డా కంసునిచేతం బంపువడ్ న౯ా హింనీంవ నేతెంచినాం డతిదుష్టుం డని చూచునో సక లభూ తాంతర్భహిర్ల ధ్యసం గతుం డౌటం దలపోని నన్ను సుజనుంగాం షాచ్చపో యెట్టియు _ న్నతి గావించునొ యేక్రియం బలుకునో నాభాగ్య మెట్లున్నదో, 1190 వ, అని మజీయును, ? 

1191 మ, అలకభా9జిత మై సుథాంళునిభ మై పోస భోేద్దామమై జలజాతుం బయి కర్ణ కుండలవి రాజద్దండ మై యున్న యా జలజా తొమముఖంబు సూడ గలుగుకా సత్యంబు వో నాకు నా న శ (| ల దిక్కేయపచు నున్న వీ వనమృగవ్రాతంబు లీత్రోవలన్, 102 



యం 

న 

దళమస్కంథము, పూర్ణభాగము 277 

వమూవటివేళ నేను జని మాధన్రుపాదసవిరాపవముండో దం 

డాపతితుండనై న నతం డాశుగకాలభుజంగవేగ సం 
తాపితభ_క్షలోకభయదారణ మైన కరాబ్ల హా(దలకా 

మోపీ హానీంచి నాకభయముం  గృవతో డుత నీయకుండు నే, 1108 

అని మటియు న క్రూరుం డ నెకవిధంబుల గొ “నిందసందర్శనంబు గోరుచు నమంద 

గమనంబున సుందరస్యందనారూధుంతై చని చని, శే 104 

క్క ముందట గనె భునచందన, కుంద కుపజ తొలసాల కురవక వట మా 

కందక నందితబలగో, విందకొ విక చారుళా రవిందడ౯ొ బృందన్ , 1195 

వ, కని బృందావనంబు దణియం జొచ్చి యందు సాయంకాలంబున నడవికి చెత్గల 

మేతలవెంబడిం దిగంబడి రాక చిక్కిన కుట్టుగ శీ వడ్డతండంబులం గానక పాద 

యిజును మిజు పల్లం బనక తూణీ పాణి వెదకి కానక చీరకు నోపకుల 

యాహ్యానళ బ్దంబు లాకర్ణించుచుం గోమయలఘాసఖాదనకుతూహాలంబులం జిక్కి 

మక్కు._వం ల్రైపులం దలంచి తలారింపక తకుకంబులం దముతమయంత నంభార 

వంబులు చేయుచు నూధంబులు _సవింపం బరువులిడుభేనువులును భేనువులకు 

నోసరించుచు వలకు లగ కల sha లు అ 

తగులుటవలన దామవాస్తులె చను శల్బ్లవుల మెల్లన విలోకించుచు మందయిరు 

గెలంకులం గలంకరహితు లై పులి చివంగి వేంగి తోదగుచాలు'మెకం 6బుల మొత్తం 

బులవలన నప్ర మత్తులయి కుఠారకుంతళ రాసన వముఖాయుధంబులు ధరియించి 

"కావలి తిరుగు వ్రేల లం గడచి నానావి విధసరసతృణకబళఖాదన గరిష్టలె "లె గోవ్యంబులు 

ప్రవేశించి రోచంథలీలాలస తై యున్న భేనున్చలును జన్నులు గడిచి. తల్లుల 

మ్రల చెల్లు రేయి శ్రేళ్లులుకు లేయలును వెడలిన మొదవులం వైకొని 

వరస్పరవిరుద్దంబు'లె డీకోని కొొముల యాద్దంబులు సలుపు వృషభంబులును 
నకుంఠితబలంబులం గంఠరజ్ఞువుల్నం ట్రైెంచకొని వాద లుణీకి దాంటి తల్లులం 

దూంటి కుడుచు తణవిదూడల దట్టించి పట్టనోపక గ్రద్దనం బెద్దలం. జీరు గోవ 
కుమారులును గొడుకుల మగల మామల మజందుల వంచించి పంచాయుధభల్ల 

భగ్నహృదయలై గ హాకృత్యంబులు మజిచి. శంకిలక సంశతస్థలంబులం గా 

గమతత్సరలై యున్న గోపకామినులను గోష్ట వ, దేశంబుల గోవులకు? ణే గ్రైవుల 

విడిచి యొడ్డుచు మరలం గట్టుచు నీడ్చుచుం గ్ స డించు గోవకులును నఖురసము 

ద్థూతకి రీపపరాగపటల ంబులవలన నుల్లారి వోలదల నైన భేనుదోహూనవేళా 

వికీర్ణ పయోవిందోనందోవా వరంపరాసంపాదిత వంకంబులును దోవానసమయ 

గోవ పక రాకృష్టగో స్త స్టననిర్దతంబు లయి _ కలశంబులందుం బడియెడుశీరథారలచ 

ప్పుళును మహా తకం కసమర్శనన్నీ గంబు లన మందిరద్యారదారు స్థంభంబులు 

'పొంతల "నుండి యులికిపడి నలుదిక్కు.లు గను నుంగొని నూతన జనవిలోకన కుని 



త 

ల్లేగెద్ర శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

తంబ్బులె కరాలించుసారమేయంబునుం గలిగి బలకృవ్ల్న బావుదండ ప్రాకార 
రవావిజేషభూవం బై నమోషంబుం బ్ర పెశించి యందు, 1106 

ర జలజూంకుతాదిలేఖలు, గ లహరిపాదములవొవ్చుం గని మోదముతోం 
బులకంచి రథము డిగి య్కుత్క_లిక౯ సంతోవబాప్పకలితాతుండై . 1107 

మ, కనె నక్రూరుండు పద నే తులను రంగద్దాత్రుల౯ా ఛేనుదో 
పాన వాటీగతుల న్నలంకృతుల నుద ఫ్రద్బాసులం వీతనీ 
లనవీనొ & Qలవాసులం గుసుమమాలాథారులకా ధీరులకా 
వనితాకానులం గ ఎ్రవ్ష రాముల జగద్వంద్య క్ర మోస్టాములన్ 1193 

క, కని వారలపాదములకు, వినయంబున యొ క్కె భ_క్టివివశుం డగుచుం 
దనువునం బులకాంకురములు,  మొనయం నానందబావ్చనులు జడిగురియన్, 

వ, తదనంతరంబ, 
1200 

క అకార చై నజనుల నృవక్కగతిం గాచు భ _క్రవత్సలుం డంత 
న్న ్రూరుం గౌంగిలిం చెను, జ కాంకితవా _స్టతలముం జాంచి నలేం దొ 1201 

వ, మజీయు నక్రూరుండు బలభ ద్రునికిం  బ ణతుండె న నతండు గాంగిలించి వెటవటు ఒం Uy UU త్రై ఈ తు కొని కృృష్ణసహితుండై గృవహాంబునకుం గొనిపోయి మే లడిగి గద్దియయిడి పొద 
ప్రహోళనంబు నేసి మధుపర్మంబు సమర్పించి గోవు నిచ్చి యాదరంబున రసవ 
దన్నంబు వెట్టించి తాంబూలగంధమాలరింబు లొసంాా నయక్థి వసరంబున నందుం డుపవిస్టుం డై నయ, కూరుని సత్కరించి యిట్లనియె, . 1202 

క, చెలియలు మట యిడ నల్లుర, ఖలుంై వారిగొనినయట్టికంసుండు చి దుకం గలదే మనికి దశా హల, కిల్మవె మోనేమ మింక నే మని యడుగన్, 12083 
వ, అని వలికె నంత న క్రూరుం డక పరర్థింకంబున సుఖోవవిష్థ్యం డై యుండ హరి యిట్లనియె, 

1204 
మ, శుభమే నీకుం (బి మోద మే సఖులకుం జుట్టాలకు౯ా నేమమే 

యభయంబే వజ శెల గోతజుల కాతానందమే మావు ము WU ౧౧ లో జాతి _కృభయుంజే వసుచేవబేవకులు తత్కాారాగ అహాంబందు మ 
త్నే/భవవ్యా జనిబద్ధు లే బ్రతిశే ప్రాణానిలోవేతు లై, 1205 మ, నెట్ నే డిక్క_డ నీవు రాగ వగతో నీత్రోడ నే మైన నా 
కెటు?గం జెవ్చుమంచఛుం జెప్పరు గదా యే మందు రావా ర్త యీ తెజిగు౯ా లేదని డన్సీరో వలచిరో దీనత్యముం జెందిరో వెజితో నాతలిదంద్రు, లెట్లు వడిరో విన్సింపు మృారకా, 1205 వ, మజీయు నీ వేవికారణంబున వచ్చి తేని హరి యడిగిన నతండు కంసునికి నార దుండు వచ్చి ఇెప్పినవై రానుబంధ ప కారంబును గంసుండు చేవకీవసుదేనుల వధియింపకా గ మకించి మానిన తెటింగును థనుర్యాగ ౦బు'వేరు సెప్పి పు_త్తెంచిన 



దళమస్కంంథధము, పూర్వభాగము 573 

ప కారంబును నెణీంగించిన రామకృష్ణులు నగిరి తన్ముంం బరివేష్టి చిన నందాది 

నో పకులం జూచి కృష్ణుం డి ట్లనియె, 

ఛా, భూనాథుండు మఖంబుం జూడం బీలువం బుల్తెంచినాం డవ్విభుం 

గానం బోవ లెం 'బాలునెయ్యి ఎరుంగంల్ గట్న ంబులుం గానికల్ 

మానే ర్పొవృల గనాడం 'చెట్టుడు తకకా మి మిానివాసంబుల౯ా 

యానంబుల్ గొని రండు పొండు మధు రాయా త్రాభిముఖ్యంబుగన్ ॥ 

1207 

1208 

వ, అని నియమించె నంత నక్రూరుండు మథురకు హరిం గొనిపోయెడినని యెణింగి 
వేతలు గలంగి, 
er 

మ, హారినవ్వుల్ వారిమాటలుకా హరిమనోజ్ఞాలాపముల్ లీలలఃకా 
హారివేడ్క_ల్ వారివున్న నల్ హారిక శాస్ట్రాలంబనాహ్వోనముల్ 

హరిణీలోచన లందణఅుక మజీ యుపాయం బెట్లాకో యంచు లో 
'సరియకా ముచ్చట లాడి రంత గము లైయే కొంత గేహాంబులన్, 

వ, మజణీయుం దమలో ని ట్లనిరి, 

ఉ, మేటిగృవాస్థు బహ యని మిక్కిలి నమ్మితి మమ చూడ నే 
పాటియు "లెదు మాకు బరిపాలకుం జె చె నసరోజ'నే తు ని 
చోట వనీంవ నీక యొకచోటికిం బో విధియించి విన్నవి 
జ్ఞాటలు చేనె నీదుడుకు లక్క_ట భారతి నైన జెప్పనే, 

వ, అని విధిం దూజుచు మదనతాపాయ త్తచి త్త లై, 

ఉ,ర మని చిరినంతన పురంబున కయెడుం గాని నన్ను నీ 
కొవ్వులు నమ్మినారు నురుకోలల కగ్గము నేనీ హీనం గా 

ముమ్మర మెసతాపమున -మొ,గుదురో యనం డంబుజూషముం డా 
రాల 

యమలు గోపవృద్ధులుం బ్ర బయాణము వ విన లెరి చెల్ల రేం 

కా, అక్ర్యూరుం డని వేని వెట్టుకొని నేం డస్త ననోవల్ల ల్ల భుం 
జ క్ వూక డం. బావికొంచు నరుగం "జర్చించి 'తుళెంచినాం 

డ్ 'హ్రరుం డంట ,క్రూరుం డీతండు నిజం బకూరుం డౌనేని ని 
రక గ్ర క త్వంబునం గ్వష్షుం బెట్టి తన త్రోవం బో విచారింపంబే, 

ఉ, ఫుల్లసరోజలో చనలు పూర్ణ నుఢాంకోముఖుల్ సురాంగనల్ 

మెల్లనె యెల్లి పట్టణము మేడలనుండి సువర్ణ లాజముల్ 

సల్లగ వారి "జూచి వారి సంగతి చేయం దలంచుం గాక ప్రే 

పె నసీంచుముద్దియల వై 6 బడ నేల తలంచు నక్కటా. 

ర్ ఫురసతులవిలోకనములు, సరసాలాపనులు సర్శ్మసంభోగములుక౯ 
మరగి హరి మనల నొల్లండ్కు నరవరు లోయమ నూతనప్రి వియులు గదే, 

క పస్రైన్నయ వారి నెబులన్సి పట్టణనుందరుల కీతనిః బతి. కేసి కదు 

1209 

1210 

i211 

1212 

1218 

1214 

1216 

1217 



280 శ్రునుదాం శ్ర భాగవతము 

వ అల అ డా 19 దట్టపువిరహాన్న లకును గట్టిడిదై సంబు ఘోవషశకాంతల వెదశెన్, 1218 

మ, హరి నేలా కొనిపోయె దంచు మన నూయక్రూరుం చ్రార్థి తమా 

హరి. బో నీకుండు నిల్చసే యనుచు నేం డర్చింతమా చెల్పులళా 

హరిపాదంబులక డ్లముల్ వడుదమా వో ధైవమా యంచు నా 

తరుణుల్ మేనులుం జీరలుకా మజుచి కందర్పజ్యర ఖా70త లై 1219 

వు, ఉవిదల్ సీగ్గులు మాని క్షన్లవల నీ రొండొండ వర్షింపంగా 

వివళత్యంబులతోం గ వోలతటసంవిన్వ _స్తవాస్తాప్ది వ్ 

సవనోద్ధూతలతాభ ల. మము గృవం బాలింపు గోవింద మా 

ధవ దామోదర యంచు నేడ్చిరి సుజాతం బైన గీతంబులన్, 1220 

వ, ఆంత మలునాండు సూరోస్టదయ కాలంబునం గృస్తుండు దనతోడం బయనం 

బునకు గమకించి నకుచుగోపిళకలను మరలి వత్తు నని దూతికాముఖంబున నివ 

రించి శకటంబులందుం గానికలు గోరసంబు నిడికొని నంచాదు లయినగోప 
కులు వెనుతగుల న క్రూరచోదితం బయిన రథం చెక్కి. మథురాభిముఖుం డై 
చను సమయంబున, మల్లు] 

చ అదె చనుచున్న వాండు వ్రీయుం డల్ల దె తే రచ వై జయంతి య్ 

ల్లదె రథఘోటకాం సే రజ మాచెస మార్షము మూడు డంఛు లో 
నొదవెడి మక్కు_వక౯ా హరికథోన్తుఖ లై గములై వ్ర జూంగనల్ 
గదలక నిల్చి చూచి రటు గన్నుల కన్చినయంతదూరమున్ , 1229 

వ, ఇట్లు బలభ్రాక్రూరసహితుండై చని, 1223 
క, అవలోకించెను గ ఎపుడు, వ్రనిమలకల్లోలపవన భాసితజన 

న్నవసన్న పావనై న్యం, గ విజనమాన్యం గ భందకన్య౯ థన్యన్ , 2! 
వ, కని తత్కాళిందియందు? బరి కుక్ణామణిగణసణు జ స్రలంబు లగు జలంబులు దాని 

తరుసమాహాసమోపంబున రానుసహితుం ఇ క ఎప్పుడు రథంబు ప్ర వేశించె 4 

నంత న, క్రూరుండు వారలకు య క్కి. వీడొ ని కాళిందీవ్భాదయంబు సొచ్చి 
విధివూర్యకంబుగ 'వేదమం త్రంబుల జపించుచు, 1225 

శప్రుద్రె అ కూరుండు యమునకొ రామక ఎమ్హుల దర్శించి నుతించుట థి 

ఊఉ, స్నానము నేనీ చేసీ నదిచల్ల నినీరను 'రామకృష్ణుల౯- 
మానుగం జూచి వీరు రథమధ్యనునక్ వనీయించి యున్న వా 
రినదినీరిలోవలికి నెప్పుడు వచ్చి ర టంచు వేచి మే 
ఛానిధి సూచె వారిని రథస్థుల భ _క్షమనోరథస్థులన్, 1226 

వ, చూచి వెజింయవడి, 1227 
శా, కంటి౯్ మున్ను రథంబువై జలములోం గంటిక౯ా దుదిం గృమ్మణం | 

గంటిం దొంటిరథంటుమిాంద నీచె యీికలాాణభారత్రు, "లే 



దశీమస్క.ంభము, వూరరభాగ జుం భద్ర] 

"వింటం దోంచిరి రెండుదిక్కు_ల మనోవిభా9ంతి'యో నీరిలో 
నుం టాళ్చర్యవము నూతు నంచు మజియు న్నూపహిాంచి మగాంగం డె 

ఉ. పోషిత'బాంధవుండు యదువుంగవుః డా జలమందోం గాంచె స 

ద్భాషు సహ్మస్తమస్త్ర సక విభాసీతభూషు నహీ క భవామిభ్ళ 

ద్వేషం గృపాభిలాషంం బ్రతివీర్రచముూవిజిగీు నిత్వసం 
తోష నరోషు నిర్దళితదోషం ననేకవిశేషు శేసుఏన్, 1229 

వ, మజీయు నీలాంపః రసంయుతుండును  నీన్గోరణాదిసన్ను తుండును నై యొప్పు 
mp రా 

నప్పాయటేనిం దవ సక కనుంగొెని, 1#80 

సీ, ఆభోేగిభోగపర్యంకముభ్యంబున నలనొప్పు వచ్చనివలువవాని 

మేఘంబువై నున్న మెజుఒ?సచందంబున నురమున శ్రీదేవి యొప్పువాని 
ముసరులేంటులు నిప్ప ముఖ చతుస్యు.ము “ల తనుం డా డెడిచొః డ్లుందమివానిం 

గదలీనబవాుువ దృక్క క నువిశేవంబుల రవము సూవెడి నూవ్రూములవాని 

ఆ, జలజగర్భరు ద్ర ద సకస సనందన, నగి స్ప పజామకప్ర ప శస్యమాన 

చరితుం డై. నవాని సౌందర్యఖన్ రై ఆమెన వాని నొక గాపుచుషవర్యుం గాంచె, 

వ, ముజియును జూరులతణబతీతన నఖపాదగుల్బజానుజంఘాోరు కటినా భిమధ్లో్యోదరం 
డును సాదరుండును శ్రీ ్రృవత్పకా। స్తుభవనవమాలి కావిరాజిత విశాలవషముండును 

బుండరి కతుండును శంఖచక గ జావద్మ వాస్తుంజును నత్త గగుణ వ్ర శస్తుండును 

బ్రహనూత్రకటినూ త్ర హ హార శేచూరకటకకంకణకుండల కిరీటాదివిభూవణుండు 
సా ET: కజనపోమణుండును సుందరక పోలఫా లనాసాధరవదనకర్థుండును నీలనీ 

రదవర్గుండును గంబుకంధరుండకను గరుణాగుణబంధురుండును బృన్లోదనా 

రదసునందన ందప శ్ ముఖసంభానితుండును శీవుష్టికుప్రి! సా ్టావిద్యా 

విద్యాళ_క్రిమాయాదినే! వితుండును నైయొపవ్వు నప్పర మేళ్వరునకు మ్రొక్కి భక్తి 

సం భ్రమంబు లగ్త లంబులుగ గద్దదకంధుం తై దినం గరంబులు ముకుళించి 

యి ట్లని వినుతించ, 1282 

దండ, శ్రీ మానినీమానచో రా శుఖాకార వీరా అతు హేతువ్ర కారా సము స్తంబు 

న గ తంచై నుహోలోలకల్లోలమాలాకులాఖల పాథోనిధింగనాలంగా బాలశేలీగ 

తింబేలి నారాయణాఖ్యం బటుఖ్యాతిశో భిల్లునీనా వికంజంబులోలోకప్పుంజుబులం 

బన్ను విన్నాణిమయొై మన్న యాబము యుత్పన్ను. డయి్య్య్థంగ దా పావకాకాళచవా 

"తావనీవార ఫ్ట్రహాంకార మయామపోమానసాదుల్ హృషీ కాడులు౯ా లోక ముల్ 

లోకవీబెంబులుకా నిత్భసందోవామై నీమపహా చేవావుం దుల్ల నీంచుకా వసీంచుకొ 

నశించుకా జడత్యంబు "ఖై కాత్త యె యొవ్వు నీయొప్పీదం బెల్ల నో చెల్ల చెల్లక 

విచారింపం దా రెంతవా రంత వారై. న వమూయాదు లామాయతోోం చాడుక్రీ 

డించు లోశానుసంఛాత యాథాత నిన్లేతయే నీకభా రాళికిం గొంద అంభగేష 



బరి శ్రీదుదాంధ భాగవతము 

గ్ ర్భాదు లథ్యాత్మ లందు న్న శేషాధిభూతంబులందు న్న నేకాధిదై వంబులందుకా 
రష సదా సాతీ వై యుందు వంచుం దదంతర్హతబ్లోోతి వీళుండ వంచుం దృ యీవద్ధ 

తిం గొంద టీం ద్రాదిదేవాభిథానంబులక నిష్క_చొక్క_ండవంచుక మజింగొంద 
ఉఆారూఢకర్షంబులం ద్రుంచి సంసారముం ద్రైంచి సన్న్య స్తులె మించి విజ్ఞాన 
చముండ వంచుకా మతిం 'బాంచ శా త్రానుసారంబుగాం దన్న యత్యంబుతోం 
గొంద జీ వాత్మ నంచుకొ మణీం గొంద జావాసుదే నొదిభేదంబులక్నలు రై 
చెల్యు వాటింతు వంచుకొనుటీ€౯నీన్ర నారాయణాఖ్యుండ వంచు శివాఖ్యుం 
డ వంచుకా నుతీం చెక్కు_మార్లంబులకా నిన్ను : న్వంతు 3 గ్లమి 'యేజుల్ 
పయోరాశినే రాసు 6] కూడు క్రీ డ౯ావి శేషంబు లెల్ల న్న శమంబు వై. ఉంది 
నీయందనూనంబు లీనంబులా-నేక రాకేందుబింబంబు కుంభాంతేరంభంబులం బింబి 
తేంచైన వేలున్న దే యెన్న నేలా ఘంటాంతేగ్ల తా కాశ ముల్ దద్ధ్హ టాంతంబులం 
దేక మా"రేఖ లోకావధిక౯ా వీంక నేపోకలం బోక యీకాకి వై యుండు దీశా 
కృ శానుండు నెమ్రైోము సోముండు భానుండుం గన్నుల్ దిశల్ గర్జముల్ భూమి 
పాదంబు లంభోనిధుల్ గుపీశల్యంబు లృద్ఫుల్ లతాసాలముల్ రోమముల్ 
గాలిప్రాణంబు బావాుల్ సునేంద్రుల్ ఘనంబుల్ గచంబుల్ నభోవీథి నాభి 
చ దేశంబు రేలుం బగ ళ్లు నిమేషంబు లంభోేజగర్భుండు గువ్యూంబు వర్షంబు 
వీర్యంబు నాకంబు మూర్ధంబు గా నేక మై యున్న నీమేనిదండం బయో 
జాతేగర్భాండముల్ మండితో దుంబరానోకపానేక కాఖాఫలావూరితానంత 
జంతు వ్ర కాండంబులీలం బ సిషోద రాశిస్థజంతు ప్ర కారంబుగా నిండి యుండుకా 
మపహారూవ నీరూవముల్ వ్యెలం బుగ్గడించ౯ా లయాంభోధిలోమిాను మేనకా 
విరోధికా నిరోధించి సాధించి ము౯ా వేధకుకా వేదరాళిం (బసాదింప వృత్రుంపవే 
వైటభన్రీమధుం జక్రి వై మొత్తవె యెత్త్సవే మందరాగంబు రాగంబుతోం 
గూర్మలీలావరిప్పంది వై పంది వై మేదినికా మిాందికిం (దోచి దోషాచరుం 
గొమ్ములకా నెమ్ములం జిమ్గుచుక గ్రువ్వవే త్ర న్వవే ఘోరవైర౯ నృసీంవుుండ 
టై దండి వై దండి వైరోచనిం జూచి యాచింవవే వెంపవే మేను బ్రహ్మాండము 
నిండ బాలుండ నై రాజకోటి౯ విపాటింపవే రాజమవై రాజబం'బాస్య కై 
దుర్శదారిక్ విదారింపవే నొంవవే క్రూరుల౯ా వాసుదేవాదిరూపంబుల౯ శుద్ధ 
బుద్ధుండ లె, వైరిదారాంతరంగంబుల న్నంతరంగంబులుంగా గరంగింవపే 
వెంపు దీవింపవే కల్కిమూ ర్చిం ద్రైవర్తించి ని న్నెన్న నే నెవ్వండ౯ా నన్ను మా 
యావివన్ను ౯ విష్ణుం బ్రవన్నుం ట్ర్ సన్నుండ వై ఖన్నతం బాపి మన్నిం 
వవే వన్న గాధీశతల్నా కృపాకల్చ వందారుకల్పా నమ స్టే నమన్స నమ 
నే నము, 

1298 

మ, కలలం బోలెడి పుత్రమి త్రవని కాగా-రాదిసంయోగముల్ 



దళమన్క_ంథము, వూర్యభాగనుం 9208 

జలవాంభారతి నెండమూానులకు నాసల్ నేయుచందంబునం 
డల(తుకా సత్యము లంచు మూఢుండ వృథాత త్త ఏజ్జుడలా నాకు నీ 
విలసత్చాదయుగంబు సూపి కరుణకా వీకీంపు లశ్మీవతీ, 1284 

వ, అని మటీయును వినుతింవ నక్రూరునికి యమునాజలంబులలోనన తన్వ్హ్ముదళి 
మేను సూవీ చాలించి నటునికై వడిం డిరోహితుం డైననకూరుండు నీరు వెడలి 
వెజింగుపడుచు వచ్చి రథారోనాణంబు నేనీన వారి యి ట్లనియె, 1285 

క, జలములు చేరువ నున్నవి, తలపోయంగ నీను పోయి తడ వయె్యి నదీ 
జలముల నభమున ధరణిం, గలుగనిచోద్యములు నీకుం గానంబడెనే 1286 

వ, అనిన నతం డి ట్రనియె, 
1287 

క, నీలోన లేనిచోద్యము, లేలోకములందుం జెప్ప రీశ్ళర నీట౯ా 
నేలా నింగిని నున్న వె, నీలోం బోద్యంబు లెల్ల నెగడె మహాళ్తా, 1288 

వ, అని పలికి సాయంకాలంబునకు నక్రూరుండు మథురానగరంబు నేర రథంబు 
గడ'వె నంత నటమున్న చని నందాదులు పఫురోవవనంబున విడిసీ యుండ వారలం 
గవాడికొని కృ్దంం డన్టూరునిం జూచి నీవు రథంబు గొనుచు నగరంబునకుం 
జనుము మేము వెనుక వచ్చెద మనిన నతం డి ట్లనియె, 1289 

క, నాయింటికి విచ్చేయుము, సయంఘీసరోజ రేణునికరము నోతశ౯ా 
నాయిల్లు పవ్మిత్మం బగు శ్రీయుత నీభటునిం 'చెద్ద నేయం దగచే, 1240 

వ, అని మజియుం చ్రార్థించిన హరి యి ట్లనియె, 1241 
అర్య జగ అవ కపట శీకృక్లమూ్తి మధథురానగర్శ వ, వేళము సయుట శ్రిఆ్రూ. 

క, యదుకుఐవిద్యేపణుం డై, మదమున వర్తించుకంసు మర్దించి భన 
త్పదనంబుం జూడ వచ్చిదంబొద యిాస్యంచదనము గొనుచుం బురమున కనఘా, 

వ, అని పలికిన నక్రూరుండు పురంబునకుం జని రామకృష్ణులు వచ్చి రని కంసున 
"ిటింగించి తనగ్భ హూంబునకుం జనియె నంత నవ రాష్ల్హంబున బలభ ద్ర గోపాల 
సహితుం డె కృష్ణుండు, 1248 

మ, పరిఖల్ గోటలుం గొవులుం బడగలుం 'బూసాదముల్ వీభులుకా 
వారులుం ేరులు వీరులుకా గజములుకా హర్మ ఫ్టంబులుక్ వాద ఫ్ట్రముల్ 
తరణుల్ 'థానర్థిములు౯" ధనంబులు మహోోద్యానంబులు౯ా వీరి కల్ 
గర మాళ్చర్యరుచిం దనర్చుమథుర౯ గాంచ౯ విభుం డంతటిన్, ' 1244 

వ, కని యప్పురంబు ప్రవేశించి వచ్చుసనుయంబున, 1245 
ఉ, నందతపకిఫలంబు సుగుణంబులపుంజము నోవకామినీ 

బృందమునోముపంట నీరివిందు దయాంబుథి 'యోగిబ్బందముల్ 
డెందములందుః గో రెడుకడిందినిధానము నేరవచ్చె నో 
సుందరులార రండు చని చూతము కన్ను లకోర్కి. దీజుంగన్, 1246 
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వ, అని మజీయు గోవిందసందర్శనకుతూహలంబులం బారసుందరులు వరస్పరా 
వారాయమాన్నలై భుంజానలై భోజనభాజనంబులు దలంగోం ద్రోచియు శయా 
న లై తేదియు న నభ్యజ్యమాన లై జలంబు లాడకయు గురజనశేత్యుమాణ శై "లె 
“యోడకయు గృవహాకారష్టిప్క పృనరమాన లై పరి భ్రమింపకయు , రమణరమమాణ 
లె రమి౭పక్షయు కిశుజనబిభా(ణ లై లె డించయు 'నలంకుర్వాణ శై లై యనో[ిన్య 
వస్త్రభరణ మాల్యాను లేషనంబుము వీడ్యడ భరిం ఏయు నరిగి, 1247 

క్క వీటం గల చేజె శెల్లను ) హోటకమణిఘటితతుంగవార్య్యాగ ములం 
గసాటువలు నొనుచు. జూచిస్క పాటించి విళాలవకు6ం బద దృదళా తన్, 1248 

7 8 నీ వీండశు రక్కనీ విగతజీవయం జన్నుంబాలు ద్రా దానిన మేటి బొలకుండు 

వీండ పే నందునివెలందికి జగ మెల్ల ముఖమంషో జూవినముద్దుులాండు 

వీండశు మందలో వెన్నలు దొంగిలి దర్శించి మెక్కి_నదాంపీడు 

వీడే యలం౫ంచ్చి ప్రైతలదూనంబు సూజు లాడిన లోకసుందరుండు 

లే, వీండు తే కున్న పుర మటవీస్టలంబు, వ్నిం బొందనిజన్ల ౦బీ విగతపలము 
వీని బలుకనివచనంబు వివాగరుత ము వీని జూడనిచూాద్యు.లు వృథలునృథలు, 

మ చెలియా గోపిక లీకుమారతిలకుం జింతించు చుం బాడుచుం 
గలయం బల్కుచు నంటుచుకొ నగుచు నాకర్షి ంచుచుకొ హా స్తగా 
మలక ( డకు: దెచ్చి నిచ్చలును సవూనంబులిం బొందంగాం 
ద్ "లిజన్మ ంబుల నేమి నోంచిరొః జే దె దుర్ద ప ప వ బేశంబునన్. 1250 

క్క అని మకియుం 4 బారకౌంతలు, మును కాన హారిరూపు నే తృములవెంటను లో? 
గొని తాల్చిం హృదయముబను, జనిత ప్ర నుదమున విరులు" సల్లుచు నధిపా, 

వ, మజ్యును, 1252 
క, నానావిధగంధములు బ్ర, సూనఫలాదులును వారితశుభలాజములుం 
_గానిక లిచ్చుచు విప్రులు మూనుగం బూజించి రా కుమారో _త్రములన్, 1253 

వ, ఆసమయంబున నగ రద్యారంబుననుండి వచ్చు రాగశారుం డగు నొక్క_రజకుం 
గని హారి యి ట్లనియె, 1254 

గో 
“ang (శ్రీకృష్ణుండు రజకునింజంపి వాయకసుదాము భా సంగువూజల నంగీకరించి మేభాసంగుట de 

ఉ, విందుల మే న రెశ్యరునివీటికి వచ్చితి మేము నూకు మా 
మందలలోనం గ ట్రకొన మంచి వటంబులు లేవు నీముడికా 
సుందర థాతచేలములు నో భీలుచున్న వి లెను నిన్ను మే 
లంచెడు నిమ్ము రాజొ దెస నల్గుర చూరజకాస్వయాగ గణ, 1255 

వ, అనిన రో£ పించి వాం డి ట్లనియె, 1256 
ఫా, ఎ్టెట్రామను'జేం దు చేలములు మోాకీం బాడియే విరారలుం . 

గట్టం బోలుదుతే పయోఘృతద ధి గ్రాసంబులకా మత్తులై 



దళమన్కంధము, పూర్వభాగము బిర్ర 

యిట్లాడం జనెం గాక గొల్లలకు మో కెబ్బంగి, నోరాజెడి౯ా 
గట్టాప్రాణముం నోలుపోయెదు సుమి కంసోద్ధతి౯ బాలకా, . 1457 

క మారాజుసనొము? కొన, నేరాజులు వెజుతు రింతయొబ్లి దమే నీ 
కీరాజ రాజగ ఫవొమున్త నీరాజన మేల గొల్ల యేంపము తలలోన్, 1258 

వ, అనిన విని రోషించి, i259 
క, భోరకళడా గ్ తలంబున్న దీకూడు క ఎ్రస్టుంణు ఫిర్ BA గ్ మైం 

జారులగుండెలు వగులల, వీరోచ్రే కః" కుణాదువేకిళ జాకి. 1260 
వ, ఇట్లు భ గుం డైన రజకునీం జూచి. జానీ వటబులు డీంచి వెజుచీ ఇటు 

ఉన శ్ర సక నులు సలనీనవన్ష బులు ధరియించి కోన్న్న గోపకుఐ పొనంగి 
చను చుండ, సర 1 

క, అంతట నొకవాయకుం "డా న. వసుచెవసుతులు గని బహాంవూ 
త్యంతేమృ దువటాభరణము, "లెంతయు సంతసముతోడ నిచ్చెళకా మెచ్చన్, 126% 

శా, కారుణర్థంబున వానిం శా కొని యలంశారంబు గావించి శ ఖం 
గారోదంచితదిగ్గ జేం బ్ర కలభాకారంబులం బొల్పి రా 
కూరుల్ మాధనుః డంత వాయకునిశుశ్రూవకళా మజ+ వ్రీతంం డై 
సారూప్యంబును లప్మీయు న్నొసలా నై శ్యర్యాదిసంథాయిం మొ, 1268 

వ, అంత నారామకృష్ణులు సుదాముం డనువమూలాకారు గ ్రవాంబునకు జనిన 
నతండు గని లేచి గృక్కు_న మ్రొక్కి. చక్కన యర్థ్హ్హ్య్యపాదా్థదికంబు లాచరించి 
సానుచరు లయినవారలకుం జాంబూలకుసుమగంధంబు లొసంగి రంట్రనియె, 

ఉ పావన మయ్య నాకులము వండజెం దపంబు గృవాంబు లత్షీకికా 
నేవిత మయ్యె నిష్టములు నేకుతె విశ్వనిదానమూ ర్మ శై 
భూవలయంబు గావ నిటు వుట్టినమిరలు రాకంబేనీ నే 
"నేవిధ మూచరింతుం బను 'లెయ్యావి బంట నెజటుంగం జెన్చరే, 1265 

వ, అని పలికి, 1266 
క, దామోదరరాముల కు, ద్రామయశో వానిగతుపినభాములకు వధూ 

కాములకుం దెచ్చియంచ్చె స్కుదాముండు ఘనసురభికుసుమదామము లధిపా, 
క, వారును మూలికుం డిచ్చిన, భూరికుసునుడావాములను భూషితు లై నీ 

కోరినవర మిచ్చెద మన్ని కారుణ్యము నేయ నతడు గని యి ట్లనియెన్, 1268 
క, నీపాదకమలనేవయు, నీపాదార్చకులతోడి నెయ్యమును నితాం 

తాపారభూతదయయును్కు దావనమందార నాకు దయనేయం గే, 1269 
వ, అని వేండికొనిన నిచ్చి మజియు మాధవుం డవూలికునకు బలాయుగికాంతికీ ర్తి 

సంపద లొసంగి వానిగృవాంబు వెడలి రాజవీథిం జని చని. 1270 

క, ఆనలినాముండు గాంచెను, నానా లేవములభాజనము నేకొనుచుం 
టర్ ఉ 
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న, 

క 

వ, 

య, 

వ, 

క 

బూనీ చను చెంచుదానిని, నాననరుచినిచయవినమి తాబ్దం గుబ్దన్ , 1271 
కని యిట్లనియె, 1272 
ఎవ్వరిదానవు లేవము, 'లెవ్వరికిం గోరి కొనుచు నేగొదు నీవే 
'రెవ్వతె మా కివ్యిన్నియు నివ్యటిలెదు చక్క నగుచు నీరజనేత్రా, 1278 
అనిన నయ్యబల యిట్లనియె, 12.4 
చక్క_నివాడ వాదు సరపంబుల నొంవకు మెల్ల వారికి౯ 
జక్క_ందనంబు 'లెక్క_డివి ఇాకుధోరిర త్రీవక్ర, వక యండ్రు, చే 
నిక్కము కంసుదానిని వినిర్మ లేవనవిద ర్థిదాన నా 

మిక్కిలి రాజు మెచ్చుం దగ మిరు విలేవ సనముల్ ధరింవరే, 1275 
అని పలికి యాకుమారుల్క తనువులు నగవ్రలును వీశీతమ్లులు మాటల్ 
దనచి_త్తముం గరయించిన్న ననులేపము లిచ్చె వారి కబల పీ వ్రీయముతోన్, 
ఇవ్విధంబునం గుబ్బ యిచ్చిన లేపంబు లన్నియుం చానుచేవామున నలంది 
కొని ప్రసన్న తనోంది కుబ్బమువ్యుంక ల యొడలు సక్క_గ నొత్తి యునుషందలంచి 
తత్సదరబులమీాందం దనవదంబులు దొక్కా హస్తాంగుళద్యాయ వ మబలగెద' 
శ ౦ద విష్పుగ నిడి కృష్ణుండు మోా(కకే నె_్ధిన వక్రత లెల్ల మాని 
చ నైనచి _ర్తేజన్దు బాణము స్ క్రియ గొమరు మిసలి వీజణుందు గుచయుగంబు. 
సొంపు చేయ దరుణే సుందరమా ర్తి మై, కమలనయనుం జూచి కాంవతతోడ, 
"వేంచేయుము నాయింంటికిం బంచళరాశార యనుచు ఛై. కొం గాక 
గించి వారి దిగిచెం గామిని, ; పంచాళుగచాణజాలభగ్నహృదయ రై యె, 1278 
కామిని : తిగిచినం గృష్షంండు, రాముని వీకీంచి ననుచు రాజూనన మ 
'త్కామితముం దీర్చి పిదపక్కా నీముండిరమునకు వత్తు నేం డలుగకుమో, 1273 
అని వీడుకొలిపి కృష్ణంండు విపణిమార్దంబునం జని చని తాంబూలవమాలికా 
గంధంబులును బహాువిధంబు లయినశానికలును బౌరు లీచ్చినం బరి ల హొం చుచు ధనుశ్ళాల కరిగి యందు, 

1280 
సురరాజువింటికై వడి గురుతర మె భూరివీరగు_స్హం బయి దు 
_స్తర మైనవిల్లు “పౌగడని, నరులు 4 వల దనంగ బిట్టు నగి వికనీతుం 3. 1202 

శాబంధుల్ మే లన వావమవా" _స్త్రమునం జూవం బెత్తి మారీ(లతా 

క 

సంఛానం బొనరించి కొంచెపుందెగ కాళ బించుచుకా ధీరతా 
నీంధుం డాహరి డాని ఖండితముగాం చేలా జనుల్ చూడగా 
గంేభంబు రసాలదండము నొగక్షా ఖండిం చుచందంబునన్, 1282 
కోదండభంగనిర్లత, నాదము వీనులకు భీషణం బయి యాకా 
రోదోంతరములు ని నిండుచు, భేదం చెలా భోజవిభుని భింకము నధిపా 1298 
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టే, అద్దిర రాచవిల్ విజీచి నర్నకుం జెంతయు శంక లేక నేం 

దుద్దవిడి౯ సహింపం దగ దు గ తం బట్టుద మంచు. సు ద్దు లే 

గ్రద్దన చేచి తద్ధనువు కావలివో రరు'డేర వారి న 
య్యాస్థలుం గూడి పట్టి మడియించిరి కార్తుకఖండవా స్తు స్తులె. 1285 

వ, ఇట్లు రామకృష్ణులు మథుశావురంబున వివారించి వెడలి విడిదలకుం జని రంత, 

అధి సూర్యాస్తమయ చం ద్యోదయములవర్డ నము అయా 

మ, గగనారణ్యచరాంధ కారగ జముం గాలాహ్యయవ్యాధుం డ 

చ్చుగం బట్టక గమకించి మ చ్చిడుట శై చూశాంకుర శ్రేణి చే 

న్ొగిం గల్పించినకందుకం బనంగ సూర్యం డంత వీతీంవగాం 

దౌ మందవ పృభతోడం బశ్చిమమవో థా ల్రీ ధరేంద్ర ంబున౯. 1287 

క, తరుణుం డగకీతకరుని౯, మరగి వియల్ల 1 దన్ను ోదూని ముదూకండుకా 
ఖరకరుండు ననుచు ద్వొబ్చిన, కరణి౯ రవి పళ్చిమాద్రి, కడం గుంశే నృపా, 

ఆ, కళలు గలుగుం గాక కమల తోడగుం గాక, ఫివ్రునమాళిమిదం జేరు. గాక 

నన్యు నొల్స 6 దపను డైన మత్ప్సతి యని, సాధ్వి భంగిం గములజూతి మొగిడె, 

క సుందర సాయంసం ధ్యా, వందనవి ప్రా పార్ల ర్స్ప్టల్' యవ టె, పాతోద $ 

నృందేహోసురర _క్తృసస్థందము క్రియం కంపుసొం నెసలెగి నవపరదిశన్, 1200 

ఆ. భూమి నిండి మింటం బూర్ల మై కర్కట, ముకర మీనరాశి మహిత మైన 

వారియశళసు స్సు థాద్ధియందలితుంపురు, లనలం జుక్క లొవె నాకసమున, 1291 

క, ఎల్లదిశలు నిండిన శ్రీ వల్ల భుగుణమహిమ బ్రవ్షా వాసించుటనైై 
చల్లి నమృగమద మనలా, వెల్లి విర నె: దమము గగనవీథుల నెల్ల న్్ 1292 

క, ఆచీశటి వెనుతగిలినం ్రాచచీదిళనుండి గంతుంబరువున రవి భ 
రాచలముమలశ శ్రావను, వే చనియెం గాక నిలిచి విబుగక యున్నే, 12938 

ఉ. మికును వైరి యెొప్పుడును మిక్కిలి మాకును వైరి రాజు దో 
హోకరుం డింక వచ్చు జలజాతములార మదీయబాలురం 

'జేఫొనుం డంచు బాలకులం జీళటి దాంచినభంగిం జిక్కి.రా 
రాక వసీంచెం దుమైదలు రాత్రి, సరోరువాకుట్ల లంబులన్, 1294 

సీ, 'పాచిదిళాంగ నాఫాలతలంబున దీవించునీిందూరతిలక మనంగ 

దర్చించి విరవుల్నద్రే ర్యవల్లులు ద్రైంప దర్చకుం డె_త్తినదాత్ర, మనంగ 

. నలిగి కాలకిరాతుం డంధకారమృగంబు ఖండింప మెజుయించు ఖడ మనలో 

గగనతమాలవృ తముతూర్చుకొన్మును లలిత మె మెజయువల్ల వ మనంగ 

ఆ, దొగలు సంతేనీల్ల దొంగలు ఫీతిల్ల గ గడలి మిన్ను ముట్టి కడలుకొనలోం 

బొడిచ శీతకరుడు భూరిచకోరక, వీ వ్రీతికరుండు జారభీతికరుండు, ' 1295 

క, దర్పితతా రాధిపవర్కి సర్పితకిరణా సఘుమిళి తసకలదినం వై 
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క 

క, 

its శి 

తే, 

'యేర్చ్పడి కములభవాండము, గ ర్పారపుషగ్నో, గో విభంగిం గ నువళై నృపా, 1296 

ఆెరేయి గోవయుతు CF ఖీరాన్న ము గడిచి రామకృష్ణులు మదిం గం 

సారంభ మెజింగ యిష్టవి, హారంబుల నవ వ్రమత్తు లె యుండి రిడన్, 129 

తనఫురికి శామకృష్ణులు, సను చెంచి నిజాసుచరులం జంపుటయు ము 
థనువుం గదిని విలుచుట.మయుసన్ను విని కంసుడు న్, "క్ర వివ చమతియొ. 

కర్త ర రంధ్రములు చేం గప్పిన లొ పలిప్రైణఘోవము వినంబడక డిం చెం 
దాశేయాపేకములందుం వొోంగిచూచినయంకతం దలగాన రాచదయె్యంచనువుమోంద 

గరకాఖ నానిశా గ్ర ంబుపై నిడిచూడ గ నాతారకలు రెండుగా నగవడె 

కోబుయపన నీలు పండి పీశ్షీంపలా మేని నీడ సరం భ్ర యై చేలం దోంణె 

పుగుకాడ దృష్ట మాట లే దర్యను 
నవు వ్రులెల్ల "హేమతరువు లగుచు 

మణతయు మండ గాబమృత్యువు డగ్గఆ 
నాసి యెల్ల గలగలా భోజసతికి, 1251 

రళముం దినుటయుం ట్రేతముం బరిరంభించుటయు. నగ్నఖావుం డవుటయుళ 

సరము దై లము వడుపయు, ఖరవతి నెక్కు.టయు నతడు కబలోయగనియెన్ 

మణియు ర క క్రకుసుమమాలికాధరుం డై యుక్క_రుండ చెక్క_డ నేనియుం జన 

చున్న వాడ నని కల గాంచి మరణ హూతుకభా9ంతిం జింతా, క్రాంతుండై. నిదృ 
జెందక వేగించు చున్న సమయంబున, 180 

అథి సూర్యో దయపర్ష న ము ఠిజా 

ఆరుణవారినఖర విదళిత, గురుతిమి "రే భేంద్ర కుంభకూ టవినిర్లు 
_క్షరుధిరమా. క్షికముల శ్రీయ సురవతిదిశం ₹ౌాంపుతోడం జాక్క_లు మెటసెన్, 

పాలోమి దనబాలుపాన్పువై పెం గనుప్ట్టుం బన్ని నపవడంపుబంతి యనంగ 
నాయురర్థములన్భయంబు లొ _త్తిలి చాటుకాలజాంఘికుచేతిఘంట యన 

ఘనజంతుజీవితశాల రాసుల విధి  క్రొలువ నె త్తినపామకుంభ మనంగ 
బశ్చిమదిక్కాాంత వరయ ఇ నేయుచో ముందట నిడుకొన్న ముకుర మనలో 

గోక తాపోపళమదివ్యఘుటిక యనం 

బద్మినీకాంతనోములఫల మనంగ 

మూండుమూర్తులబారంపుముద్ద యనంగ 

మిహిరమండల ముదయా ద్రిమోంద నొచ్చె, 18 

వచ్చెం జల్లనిగాడ్పులు విచ్చెం గమలములు దమము విరిసీ బిలంబుల్ 

చొచ్చెం బద్య మరందము, మెచ్చెం దుమైదలు గోలి మిహిరుడు వొడమన్, 

సంశౌశితోదయాచల, పంకజసఖకిరణశాగపరివూర్లం చ్ 

పంకేరువాగ ర్భాండము, కంకుముసలిలంవుంగ్రో, వికొమరున నొచ్పెన్, 1805 



దశీమస్కంథము, వూర్యథాగము 99 

వ, తదనంతరంబున, 1006 

సీ పాషాణన[ కషం కాదిరహితంబు మృదుల కాంచననిళ మృణ్మ యంబు 

గమనీయక స్తూరికాజలనీ కృంబు బద్ధ చందనదారుపరివృతంబు 

మహనీయకుసు సుమదామధ్యజతోరణమండితోన్న తమంచమధ్యమంబు 
బ్రావాణతత్ర్రాదిపారళోలాహలం బ్రా బ శాంతతూర విత్, యాంచితంబు 

ఆ, నిర్మలంబు సమము నిహ్క_ం౦టకంబు నై న పుణక్టపురుష్రృమనముం బోలి కంస 

నె సై న్యతుంగ మగుచు సంతుష్టలో కాంత, రంగ మైన మల్లరంగ మొప్ప, 1807 

క, ఆమల్ల రంగపరిసర, భూమిస్థితమంచమందు భో జఉంద్రుండు మా 

న్యామాత్యసంయాతుండై , భూమిశులు గొలువ నుండ బొక్కుచు నధిపా, 

మ, సకలాంభోనిధి మేఖలావహూనముం జాలించి యేతెంచునా 

గకులాగంబులభంగి నొప్పుచుం దగం 7౫ నేసీ చాణూరము 

ఫ్రికకాటుల్ సలతోసలుల్ గురువులకా శవించుచుకా రంగథా 
త్రిక 'నే జెంచిరి తూర్యఘోపనుల నుద్రై కం బనేకంబుగన్, 1809 

క్ష నెంధాదుశై న గోవక్కు లందలుం జని కౌనుకలు సమర్పించి నృవుళ 

'సందర్శించి తదనుమతిం జెంది మహామంచముల వసించిరి వరుసన్ , 1810 

వ, అంత రామకృష్ణులు నలంకృతు లై మల్ల దుందుభినినదంబు విని సందర్శనకుతూ 

వాలంబున, 1811 

క, ఓడక రంగ దారము, జాడం జని వారు కనిరి సమదకువలయా 

వీడంబు౯ భిన్నపర్యా క్ర శీ డంబుం బి మదకంటకిత చూడంబున్. 1812 

వ, కని తత్క_రిపాలక శే ష్ట షం డైన యంబస్ట్థంనిక మేఘనాదగం భీరభావణంబుల రిపు 

భీషణుండగు వారి యి ట్రనియె, 1818 

తిరి (శ్రీకృష్ణుండు కువలయాపీడ మనుగజంబును వధించుట ఢిఆా 

కా, ఓరీ కుంజరభపొల మాదెనకు నీయుద ఫ్ట్న్న చేభేంద్ర దముం 

బ్ర రేం బనిలేదు త్రిప్పు మరలం ట్రే శేంచిన సే నిన్ను గం 
ఫ్థీఫో గ్రాళనితుల్యముప్టి హతుల౯ా ఛేదించి నేం డంతకుం 

జ్ఞ 'జేరం బుత్తు మవా _త్తరద్విపముతో సిద్ధంబు యుద్ధంబునన్ 1814 

వ, అని పలికి, 

ఉ, మించినకొప్పుం జక్క_నిడి మే లనం బచ్చనిచీర కాసె బం 

ధించి లలాటకుంతలతతికా మరలించుచు సంగర, క్రియా 

చుంచుతం జేర్చి బాలకుడు చూచుజనంబులు వ్న్ను బాపురే 

యంచు నుతింప డగ్గణీయె వా _స్హజితాగము గంధనాగమున్ , 1816 

క, ఆంజక బాలకుం డనియును, గొంజక దయ మాలి రాజకుంజర యంతం 

గుంజరబును డీకొలిసెను గుంజరపాలకుండు గోపకుంజరు మూందన్ 1817 
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వ మజియు నయ్యనేకపం బనేకపపాలకవేరితం బయి మహావాతసంఘాత సమ 
ద్ధూతం బగు విలయకశొాలకశీలికేళిని బిట్టు మిట్టిపడి మృత్యు దేవతయొత్తునం గాల 
పోలిక శనునునిగమనిక నెడిరి మదసలిలపరిముళలుబపరి థ్రమద్భ ,)మరగాయ। 
యుంకృతు లవాంకృతి సంపాడింపం గులకుంభినీధర గు హాకుంభకుంభనంబుగ 

ఘీంకరించి రోవభీషణ శేషభోగిభోగళభయంకరం బగు కరంబున శౌరిం జీ 
చీరికిం గొనక పట్టిన నట్టిట్టు గెంటి. విధుంతుదవదనగ హ్వరంబువలన _ విడివ( 
యుటుకుతరణికరణి దర్చించి కుప్పించి పాదనుభ్యంబునకు ససాధ్యుండై దూ 
చాటి మాటుపడినం గో భబంధురంచబై. సీంధురంబు మహార్ల వమధ్యమంథాయ 

మానమంథరమహీధరంబుై వడి జిజజిజం దిరిగి కానక భయానకంబై గా 
వెరవునం గని పొంగి చెంగటం మశ యదండిదండ ప్రశ_స్థంబగం హా స్తంబు వం 
వంచించి చుట్టివట్టి వడవ్రయం గమకించినం జలింపక తెంపున హరి కరిపిటీండి 
కుటీకి మహారావాంవాలవల్లి కాకర్ష ణో దీర్టుం డగు సువర్ణుతెజుంగున 'నెగిరి ళుం 
డాలంబువాలంబు వీలం గేల నొడినీపట్టి జళిపించి వంచవింశతిబాణాసన వ్ర వమాణ 
దూరంబు బీరంబునం ద్రి ప్పి వైవ నవ్యారణంబు దుర్నివారణంచై రణంబున 

కోవాటింపక సవాాపసవ్యపరి క్రమణంబుల నవక్రం చై కవిసిన నపసవ్యసవ్య 
కృమంబులం దప్ఫించి రొప్పి కుప్పించి యుదుర్కొ_నినం గర్క_శుం డయి మేచకొ 

చలతుంగళ్ళంగనిభ ౦బగు కుంభికుంభంబుచక్క_టి వ్ర కలె. చెక్క. లెగయ 
దురంతకల్పాంతజీమదూత వ్ర భూతనిర్హాతనిష్థంరం బగుముష్టి సారించి యూంచి 
వాడిచినం దదికీర్ణ పూర్లర_క్తనీక్రవా_క్టికంబులు వసుంధరకు సంథాాారాగర_క్ట 
తార కాచ్చన్నంబగు మిన్ను-చె న్నలవరింవ నిలువరింపక మై బ్రమోంశరిలి యగ్డక 

దిగ్గన నగజంబు లేచి చూచి తొచి నడచి సంహారసమయసము ద్ర సంభూత 
సంభూతసముత్తుంగభంగసంఘటితం బగు కులాచలంబు శ్రీయ గమ్లర నమ్మహో 
భుజొనిభుజాదండంబులవలన ఘట్టితం చై కట్టలుక ముట్టి నెట్టుకొనుముమరంబు 
గం గొమ్తులం జివ్ధిన నమేటి చేనూటి మెజుసీ హస్తావా స్టీసంగరంబునం గరం 
బొప్పి దప్పింబడక నొప్పించిన నకుంఠిత కాలకంఠకఠోరభ ల్ల భగ్నం బగు పురంబు 
పగిడి జలధిం జటులభయుంరయూనిలవికలం బగు కలంబుకై వడి నమ్మదక లంబు బలంబు 
దక్కి చిక్కి (న్రుక్రిాపడి లోభికరంబునుంబో లె దానసలిలథారావిరహితం బై 
విరహితలంపునుం బోలె నిరంతరచి _త్తజాతవి గృహంచై గ,వాణకాొలంబునుం 
బోలెం బరాధీన ఖరకరం చై ఖరకరోదయంబునుం బోలె భీన్నపుష్క_రం ఛై 
వుష్క_ర వై రివిలసనంబునుం బోలె నభాసితపద్మ కంబై యున్న సమయంబున, 

ఫా కాలం దక్కి సలీలుంై నగవ్రుతోం గంశీర పెం ద్రాకృతిం 
లక్షా భీషణదంతముల్ 'వొటికి ఇంటీణుబు గొ మొ త్రి గో 
ల శ ట్ ళ్ షా pr ways wae, పా గామణీ పరతకాలముణియె , పొాణంబులం బొ నా 
ఇల లో - ee హూ | | 



దశమన్క_థము, పూర్వభాగము 991 

కై లేంద్రాభముం శ్రాణలోభము నుదంచత్సారగం ధేభమున్, 1819 

వ, మజియు దంతిదంత తాడనంబుల దంతానళ పాలకులం గాలు పోలి కనిపీ తత్ప$ 

"దేశంబు వాని, 18321 

మ, కరిదంతంబులు మూం:పులందు మెజయకా ఘర్థాంబువుల్ మోములక్" 

నెరయం గోపకు లంత నంత మలయకా నిత్యాహవనే వము లా 

హారిరాముల్ సనుదెంచి కొంచిరి మువళే గ్రా డంబ రావూరితా 

మరమర్తా్యాదిజనాంత రంగము లసన్మల్లావనీరంగమున్, 18321 

సీ, మహితేరౌ ద్ర ంబున మల్లు కథని మై నరుల కద్భుతముగ నాథుం డగుచు 
శృంగారమునం బుర నీ శ్ర లకుం గాముం డై ని నిజమృత్య్యు వై వి కంసునికి భయముగ 

మూఢులు బీభత్సమును బొంద వికటుండై తం డ్రకిదయరాంC దనయుడగుచు 

ఖలులకు విరసంబుగా దండి మె నోవకులకు పో స్యంబుగాం గులజుం డగుచు 

ఆ, బాంధవ్రులకుం చే మ భాసీల్ల -వేలువై, శాంత "మొనర 'యోగిజనుల శెల్లం 

బరమత త్త ( మసేచు భాసీల్లై బలునితో, మాధవుండు రంగమధ్యమందు, 1822 

వ, అప్పుడు, 18328 

న చచ్చినకుంభీం ద్ర ద,ంబున్కు వచ్చినబలమాథవులను వరుసం గని తా 

నొచ్చినచి త్త తవవతోడుతం జెచ్చెరం గడు వెజచె భోజసీంవాుంం డధిపా, 1824 

ఉ, ధీరుల వస్త స్ర్రమాల్యమణిదీ_ప్ట వవిభూపషణథారులక౯ా మహో 

కారుల సర్భలోకశుభ కారుల మానవమానినీమనో 
పోరుల రంగభూతలవివోరుల గోవకుమారులక౯ా నుహో 

వీరులం జూచి చూచి తనివిం దుదిముట్టక లోకు లందటున్, 1825 

ఉం సన్నుత రామకృష్ణ ముఖచం దృ దనుయూఖసుథారసంబులం 

గన్నుల. ర్రాశుచందమునం గగాంచుచు జివ్వాల నంటి చూచులీ 

ల న్నుతి నేయుచుం గరములం బరిరంభము నేయుభంగి న 

త్యున్నతిం జూపుచుం దగిలి యొండొరుతోడ రహస్య భావలన్ 1826 

సు'దేనునివాసంబున, వసుధక౯ా రతీంప వీరు వై స్లవ తేజో 
లసనమునం బుట్టినా రంట, పనీబిడ్డ లనంగ6 జనదు వర చేవతలన్, 1827 

సీ, చంచె రక్కనిం బట్టి చక్కవాకునిం గూల్చెం బడ ద్రొబ్బె మద్దుల బకుని జీర 
నఘభె చై త్యుబొరిగొనె నడంవత్సకుం ద్రుంచె గిరియె ్రుస్తచే చేం చుం గ్రిందువణి చెం 
గాళియు మర్జించె గవహానానలముం చద్రావెం గశి నంతకుపురిశ్రేన ఇనేచె 

మయుప్పుత్రు తుం బరిమాచ్చె మజియును దానవభటుల మర్దించి గోపకులం గాచె 

తే నోపకాంశపమనములంగోర్కి.దీ"క్చె, సీసరోరుహలో చనుం డశుభాంగుం 
డీముహానువాం: డీదిగ్ద జేంద్రనిభుండుమనుజమా త్రు జె తలపోయ మాధవుండు 
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ఆవక్తాప్ర్ (శీకృవ్లబలరాములు వాణూరముప్తికులను వధించుట తిలా 

వ, అని వలుకుచుం బౌరజనులునూచు చుండ రామకృష్ణులకుం జాణూరుం డిట్లనియె, 

మ వనమార్లంబున గోపబాలకులతో వత్పంబుల౯ మేపుచుం 

చెనంగక౯ మిక్కిలి నేర్చినా రనుచు నీవృథీిజనుల్ చెప్ప మా 
మనుజేందు౦ డిట మిము జీరం బనిచెకా నులాహావ కీ డకుం 

లో ఆశే య UU 
_ జనదే కొంతపర్మాకృమింప మనకుకా సభ్యుల్ విలోకింపంగన్ , 1380 
మ, జవసక్రీత్త సంబులు మేలెసాముగ లచే సృత్రాణమే మేను భూ 

ప్రవరుం డౌనన మి మృనంగశలెనే పాళీ లఫీప్టంబు లే 
వవీవో శాక కృతాంతదండకమవో ఫాలాతునేశ్రాగ్నివో 

నవనీతంబులనుద్ద గాదు మెసంగ౯ నాముపష్టి గోపార్భకా, 1281 

క, జనములు నేర్చినవిద్భలు, జననాథువికొటుకుః గాదె జననాథుండు నీ 
జనములు మెచ్చంగం యుద్ధం,బున మనముం గొంత ప్రొద్దు వు త్తమె రూ. 1382 

వ, అనిన విని హరి యి ట్లనియె, 1833 

ఉ, సాములు లేవు వీన్నలము సత్త సము గట్బన రాదు మబ్లనం 

(శ్రామవిశారదుల్ గులిశకర్క_శ దేవాంలు విరారు మిాకడ 
న్నేము చరించు కొట్లు ధరణీవతివేడ్క.లు నేయువారముం 
గాము వినోదముల్ సలువం గా దస వచ్చునె యొక్కమాటికిన్, 1334 

క, నీతోడుత నేం 'బెనలొదం ప్రీతికా ముష్టికునితోడం బెనలౌడి బలుం డు 
(గ్రారేతీమల్లాహవమున, భూతలనాథునికి మెచ్చు బుట్టింతు సభన్, 1385 

వ, అనిన విని చాణూరుం డి ట్లనియె, 1836 

కా, నాతోం.బోరంగ నెంతవాండ వినీరో నాపాటియ్ నీవు వి 

ఖ్రాాతుండం గులజుండ సద్దుణు-డ సత్క్మర్మస్వభావుండ నీ 

'కేతాదృగ్విభవంబు 'లెల్లం గలవే యీావీటం బోరాడుటల్ 
ప్రే తల్ సూడంగం గుప్పిగంతు లిడుకు వీక్షింపు గోపార్భకా, 13837 

శా, స్థాణు మెచ్చండు బ్రహ్మాం గై కొనండు వివ్వక్సేను నవ్వుకా జగ 
త్చాాణుకా రమ్మన డీడు గాడని మహాబాహాబల ప్రాఢి న 

మీణుం డాజికి నెల్లి నేం డనండు వైచి త్రీ ౯ వినోదించున 

చ్వాణరారుం డొకగోపబాలువనికి౯ా శ క్తుండు గాకుండు నే, 1838 

క, పల్లద మేటికి గోవక్క బల్లి దుడను లోకమందు అఖ్యాతుండ నా 
చల్ల డము, క్రింద దూణిన్సి మల్లురు లేరెందు ధరణిముండలమందోన్, 1889 

సీ, చలమున నను డానీ జలరాశి బొరశాదు నిగిడి నో త్ర ముదండ నిలువరాదు 

కేడించి కుంభిని క్రిందికి బోరాదు మనుజనించుంండ నని మలయ రాదు 
చేరిన బడ వై తుం యేం సౌయపగా రాదు బెరసీ నానముందటం చరుగరాదు 



దశోమస్కంధము, పూర్వభాగము లిక 

భూనాథపింసకుం బోరాదు నను మోాణీ్ శోధింతుం గానలం జొరంయగ రాదు 

ఆ, (పసృబలమా ర్తి ననుచు భాసిల్ల లా రాదు ధరం చి బుద్దుడ నని తలయరాదు 

కఠ్క్తనము చూపి గర్యింపంగా “రాదు తరము గాదు కృష తలలన తలంగు, 

వ అది గాక నీవు శ్రీవారి నంశేని, 1841 

సీ, 

లే, 

వః 

సీ, 

ఆ, 

మహిమతో నుండంగ మథురాపురము గాని పాలుపార వై కుంఠపురముగాదు 

గర్యంబుత్ నుండం గంసునినభ గాని సంసారరహితులసభయు గాదు 

ప్రకటించి వినగ నాబాహునాదము గాని నారదువీణాసనంబు గాదు 

చెదురు లాడంగ మల్ల జనవి గ్య వాము గాని రమతొ 'డిప్రణయవి గ్రహము గాదు 

"విలనీ తిరుగంగ వేదాంతవీథి గాదు, మొటుంగి పో మునిమనములమూల గాదు 

సాంగి నడువంగ భక్తులజూడ గాదు కౌరి నామ్రోల నీవెందుం జనియె దింక, 

అని పలికి, 18348 

రోహిగ్నిధూమప్ర పు రోహాంబుకై వడి శిరమున సన్న పుశిఖ వెలుంగ 

నాళామచదే'భేంద్ర, ద,హా  స్తసన్నిభము లై "వె ఛాహుదండంబులు భయదములుగ 

లయసమయాంతేకోల్ల సి నితదం ప ప్ర లభంగి: జాంగినకోఅమిోాసములు మెజయ 

నల్ల ని తెగ గలనడగొండచాడ్చున నాసీలనీలదేహంబు మెణయం 

జరణహాతుల భరణి సంచలీంవంగ నభో,మండలంబు నిండ మల్ల సజుచి 

శాండెసకు నడచెం జాణూరమల్లుండు, పౌరలోకహృదయభ ల్లు డగుచు, 

బ్ర ట్లగ్షలం బగున్యలిక డగ్త్గణ్న మల్లునిం గని మెల్లన  'మొల్లం బగువీరంబు 

వెల్లి గొన వల్ల ల్ల నవల్హభుం డుల్ల ని బావాంానాదంబున రోదోంత రాళంబు ఫూ 

రించి మించి కవినెని ట్లీద్దయి నుద్దవిడి నున్న త విషముంబు లగుఠాణ లీడి కరి 

కరియును వారి వారియును గిరి సరయునుం దాకువీకం దలవడి యితేెరేతర 

హీాత్రిపింసీతంబు లగుదవానలంబుల తెజుంగున. బరస్పరదీర్ణ నిక నిర్తాతఘట్టితంబు 

లగువమువో శో ంబులవి శో మంబున ననో ఫ్ట్న రితుంగ తరంగ తాడితంబు కలగక ల్పాంత 

కాలసము ద్ర 'నంబులకో్, ద్ర ంబున నొండొరుల ముష్టిఘట్టనంబుల ఘట్టితళ రీరు 

లై దద్దరిలక డగ్తణి గ్రడ్డన నయ్యిద్దణుం దిరుగునెడ హరి సొచ్చి "పేర్చి యార్చి 

జెట్టిం “బట్టి పడం "వసి పొదంబుల జాడించి సముల్లాసంబున నెసకంబు 

నకు వచ్చిన మెచ్చి నొచ్చి యచ్చవలుండు మణ్ మోర సారించి “తెరలక 

ఫారలం ద్రొబ్బిన నబ్బలానుజుం డుబ్బి గొబ్బున మేను వర్గిల్ల నరాంగకంబున 

నుండి జానువుల నొ త్తుచు నురవడిం గరవడంబున నున్న నాదుర్న యుండును 

బాల మేలుమే లని "ల్లం గాలు సొర నిచ్చి త్రై, తోచినం జూచి యేచి 'ఖేచరు 

లగ్రించి యు గడింప నద్రోపకుమారుండు పాటవంబునను రాటవంబునకుం జని 

వెన్నక్కి. నిక్కీ ననక్యంసభటుండు. మదజలరేఖాబందురం బగుగంధనీంధురంబు 

చందంబున; బదంబును బదంబునం గ్ రంబును గ రంబంనం గ [వొంచి సహించి 



రర శ్రీను దాంభ్రభాగవనతేము 

tL} 

వహీంచి నైపుణంబున లోవలం దిరిగి యట్టిట్టు దట్టించిన దిట్టతనంబునం దిటవు 

దప్పక యప్పద్మలోచనుండు శేడించి యేచి సమతలంబున వైచి ప్రచండం 
బగువాని వీచండంబు వాంగించి కాలంగాలు గీలించి డొక్క_రంబు గొ నిననయ్య 

భా్యసి సభ్యులు సన్ను తింపం ల్ వుజీంచి జడ్డనం గా లడ్డగించి రతీంచు కోనిన 

నారతో వైరి వానికటి చేలంబు వట్టి యె త్తి యొ త్తి. నడుమరాగాయిడి సందు వెట్ట 

నవ్విన నవ్విరోధి కాలు కాలిలో నిడి వేధించిన నిరోధించిన నిరోధంబుం బాసి: 
తిరిగి వసు దేవుపట్టి పట్టిసంబు గొని దట్టించిన నుబ్బరికచేసి చాణూరుండు 

హారికరంబు పట్టి వాంన్లుని నెమ్ముగంబునం గా లిడి మూంైనం గరిబాలకుండు 

కాలిం గాల నివారించి మం బే నెగడి యుండనీక దుర్యారబలంబున విదలీంచి 

లేచి గృహీతపరిపంథిచరణుం , డై వివతునివకుంభు వ జ్రివజసన్నిభం బగు 
పిడికిటం బొడిచిన వాండు వాండివెడక విజృంభించి యంభో రాశిమధ్యంబునం 
దిరుగు లంబుపోలిక నేల జిజజిజం దిరిగి తన్నిన వెన్నుండు కుప్పించి యుప్పరం 

చెగసీ మంద నుజికిన నతండు కృష్ణ పాదసంధిపరిటీప్పపాదుం డై యొగసీ రేచి 
సముద్ధతుం డయ్యె నయ్యెడ, 1345 

బలభ ద్రుండు ముష్టికుడున్కు బలములు మెణయంగంజేసీ బాహాబాహిం 
మ, ళయాగ్నుల క్రియ బోరిర్సి వెలయ బవాువిభము చై.నవిన్నా ఇములన్, 
ఇవ్విధంబున, 1847 

వల్ల వులు 'వెనంగి రున్నత్క గల్లులతో భిన్న దిగిభకరవల్లులతో 
మల్లులతోో రిపుమానస్క భల్లులతో భీతగోపవల్గులతోడన్. 1849 
ఆసమయంబునం బౌరకాంతలు మూతలు గ ట్టి వెచ్చ నూర్చుచు ముచ్చటలకుం 
జొచ్చి తమలో ని ట్లనిరి, 1849 
మంచికొమారులం గుసువుమంజుశరీరులం చెచ్చి ఇల్లే 
యంచితవజ్రసారులు మహో ద్రికఠొరులు నైనమల్టురం 
లీ ంచులం బెట్టి “రాజు వెనంగించుచు. జూచుచు నున్నవాడు మే 
లించుక లేదు మాను మనం డిట్టిదు రాత్తుని మున్ను వింటిమే, 1850 
చూచెదరు గాని సభికులు, నీచిన్ని కుమారకులకు నీమల్లురకుకా 
ఓచెల్ల యీడు గా దని సూచింపరు వతికిం దమకు శోకము గాదే. 1851 
వేణునాళముల మై వెలసీన మాధవం డథరామృతము లిచ్చి యాదరించుం 
బిం-ఛదానుముల యై వెరింగిన వెన్నుడు మ స్పకంబునం దాల్చి మెత్రి నెజపుం 
బీతాంబరముల మై బెరసిన గోవిందుం డంసభాగమునం 'బాయక ధరించు 
టై జయంతికలమె వాలినం గమలాక్షుం డతికుతూహూలమున నలుతం దాలు 
దనరుబ్బందావనంబున దరులమైనం గ నుం డొనందమునం జేరి క్రీడ సల్చు 

జ్ (గ్ గ లో చెట్టినోముల నయిన మున్ని ట్టైవిభము, లేల కామైతి మయము యింక చెట్లు, 



G, 

కం 

G, 

దశముస్క_౦ధముు, పూర్వభాగము 995 

పాపపు బ్రహ గోపికలవళల్లెలలోన సృజింపరాదె ము 

న్నీ పురీలోసల౯ా మనల నేల సృజించె నైన నిచ్చలుం 
చేవ పడుంగా దే యీసుభ గనం జెందెడిభాగ నము సంతేతంబు నీ 

గోవకుమారు బొంద మును గోవకుమారిక లేమి నోంచిరో, 18583 

గోపాలకృష్ణుతోడను, నోషాలన వేళలందుం గూడి తిరుగు నా 

గోపాలు చెంత ధన్యులొ, గోపాలుర వైన నిట్టి గురురుచి గలదే, 1354 

శో మజలకణసి క్షంచై, కమలద శే తణునివదనకమలము 'మెజినెక౯ా 

పొమజలకణనీ క "కంచ, కనునీయం బగుచు నున్న కమలముభంగిన్, 1855 

సభకు బోవరాదు “సభవారిదోషంబు, నెజ్ంగి యూరకున్న నెటుగకున్న 

నిెజతిగయి యుండి మైన నిట్టట్టు వలికినం బ్రాజ్జుం డై నం బొందుం బాపచయము, 

అని వెక్కండ్రు -వెక్కువి విధంబులం బలువచుండ ( దద్భాహుయుద్ధంబున, 

ధృతి నెడి లబడ మల్లుం డతులితభవజలధితరికి హతరిపువురికి౯ 

హితకరికి౯ భృతగిరికిం, 'దత వారిరవభరిత శిఖరి దరికి౯ా హారికిన్, 1858 

వారికిని లో(బడి చెగడక్క వారియురము మహో గ్రముష్టి నహితుండు పొడువకొ 

వారి కుసుమమాలికాహాత్క, కరిభంగిం బరాక్ర క్ర మిరొచం గలహోద్ధతుండై ం 

శాం నెటీం బొచ్చి కరములు హూ9రగతి౯ బట్టి త్రిక ప్పి కుంభిసీ వై చె౯ 

శకారుం గలవాగఖీరు౯ా వీరుం జూణూరు ఘోరు వితతాకారున్, 1860 

శోణితము నోర నొలుకంగం జాణూరుం డట్లు కృవ్ణసం భాామణసం 

శీణుండై &ోణిం బడ, స్రాణంబులు విడిచెం గంసుస్రాణము గలంగన్, 1861 

బలభద్రుండును లోకులు బలభద్రుం డనణగం చన పటుబావాుగ తి౯ా 

బలభేదో మెచ్చం ద్రి ప్పెను, బలవస్తోష్టకునిం గంసుబలములు 'చెగడన్, 18062 

త్రిష్పి నేల వైవ ద్యాన ర_క్షంబు, , వదనగప్వారమున వణిద వాటి 

ముష్టికుండు ఘోరముప్టి సత్త్వము నెడి , కూలె గాలి: దరువు గూలినట్లు, 

మజీయును, 1364 

పాటవమునం బలువిడికిట, సూటిం బడంబొడిచె బలుండు శోషితఘనబా 

హోటోపనృపతికీటుం, గూటు౯ా వాచాటు నధికఘోరలలాటున్, 1865 

అంత నద్దనుజాంతకుండు చరణ ప వ్ర హరణంబుల భీన్నమ_స్హకులం చేసీ వానిచెలు 

లం సూటతో సలశలుల నంత కాంతికంబున కనిచిన, 1866 

వల్ల వబాలకు లని మన్న మల్చవరులు వెనంగి చేడు మడినీరి వీరల్ 

బల్లి దులు తలండు తలం డన్సి చెల్లాచెద నైరి పాణి చిక్కిన మల్లుల్, 1867 

'మల్లురం జంపి గోవకసమాజములో మృగ రాజురేఖ శో — 
భీల్లగం బా పద్మముల: చెల్లుగు నందెబు మోయ వచ్చు నొ 

వల్ల వరాజసందనుల వారక చూచి మహీసు రాదు ల 
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ల్లల్లన సంస్తుతించిరి ప్రియంబుగం గంసుండు దక్క. నందటణున్, 

టి శీ ఎన్గుండు కంసుని వధించుట ఢ్రితా- 

1368 

వ, అంత సభాజనంబులకలకలంబు నివారించి మం త్ర లం జూచి కంసుం డిట్టనియె, 

G, వల్ల వబాలురకా నగరివాకిటికి౯ వెడలంగ దము డీ 

గొల్లల ముట్టికోల్ గొనుండు కర్రరుని నందుని గట్టు డుర్వికిం 

డెల్ల ను గాగ నేడు వసుదేవుని జంపుండు తం యె గాడు Es 

డెల్ల ల విధంబులం బరుల కిష్టుండు కావకుం డగ నేనునిన్, 

వ, అని పలుకు సమయంబున. 

శా,జంభూలత్యేముతో ' నగోపరిచర క్పారంగహింనేచ్చ ను 
ల బృంఘంపక౯ గనుకించు సీంవాము క్కియకా లథీంచి పౌర వ్ర జా 

సంఘాతంబులు తల్ల డిల్ల హారి కంసపాణహీంసార్లియె 

లఘించెం దమగంబుమిాందికి రణోల్లోసంబు భాసీల్ల (గన్, 

క, తమగనున ెగురు యదుస్క త్తమగణ్యునిం జూచి ఖడ్డభరు(డై యెదిరెం 

దమగమివారలు వీరో, _త్హృమగణవిభుం డన గంసధరణీవతియున్ , 

శాపతీంద్రుం డురగంబుం బట్టువిధ "వెొప్పం గశబంధంబు లో 

కథతో భంబుగం బట్టి మాళీమణు లాకల్పాంతవేళావత 

న్నతత్ర, ంబులభంగ రాల రణసంరంభంబు డిందించి రం 

గమోతు బడ ద్ఫొబ్బిః గ్భస్హ సుడు వెసం గంసుకా నృప్యోత్త తంసునిన్, 

శానుంచా గ ంబుననుండి రంగభరణీముభ ఫ్టంబునం గూలి యే 

సంచారరమును లేక చిక్కి. జను లాళ్ళ 'ఏరష్ట్రంబునుం బొందంగాం 

బంచత్వంబును బొంది యున్న విముతుం బద్ధాయుం డీజె. కైక నడికా 

బంఇచాస్యంబు గజంబు నీడ్చుపగిది౯ బాహాబలోల్లానియె. 

క, రోవవ వ్రమోదనిద్రా భాహోళనపానగతులం బాయక చక్రిక 
wy 

దోవరేం జూచి “సున వి జశేషరుచిం గంసుం డతనిం జెండె నరేంద్రా, 

వ, ఆసమయంబున, 

క, గోపాలుం డొక్క డద్దిర, భూపాలకుం జంవె వీనీం బొదువుం చేత 

ద్రూపాలస్యము "లే లన్, తాపాలఘురోషు లగుచు దర్చోద్ద్ధతు లై, 

శావస్టగ్రో ధుండును గవ్వ్యూండుకా మొదలుగా నానాయుథాసీకసా 
వు లిం గంసునిసోదరుల్ గవియుడుళా మాద్యద్ద బేం ద్రా దాభుంతై 

యుగ్రుండై పరిఘాయుధ్ధోల్ర సీతుడై యొండొండ చెండాడి కో 

లా గ్గ ణికిం బుచ్చె రాముడు గ రీయస్టేముండై వారలన్, 

వ, అంహ్యోవసరంబున, 

గ్య చేతుల దాశను లొత్తుచుం జేతోవెరాదంబుతోడ సీగ ముడి వీడం 
Pett wae 
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బాతర లాడుచు మింటను, గీతను నారదుండు వాజెంగ స్తా యనుచున్, 

క, వారిజభవరు ద్రాదులు, భూరికుసువమువృష్టిం గరినీ పాగడిరి కృష్ణంళా 

భేకులు మోసి శు న్ “ర్క నారులు దివి నాడి రధికనటనముల నృపా, 1882 

న, అంతట ~ంసాదులశాంతలు భ్? _గృమరణదుకఖా కాంత లై కరగంబుల శిరంబులు 

జఇాంచుకొ నును భశ పర Om TTT క్త న పై సదసంబులు వెలువడి 

వచ్చి వీరశయ్య్యాని వ, న్ బై నవిభులం RAW చుళొసి సు శ్యరంబుల మ్లపీంచి 

రందుం గంసభఖారస్హ లి ట్లనిరి, 1888 

సీ గోపాలనీంవాంబు గోవీంచి 'వెల్యడి నిను గజేంద వృముభంగి చేడు గూల్చి 

యాదవేం డ్రానిబ మాభీలజనమూున నిను మహీపమువమాడ్కి నేల వాల్చి 

వానుదేవాంఖభోధివారి యుచ్యైల మై మ్ నీను దీవిశై వడి “నేయ ముర 

చేవకీసుతవ శి "దేవత లలరంగ నిను గొండ (క్రియ చేడు నివాతుం కేసి 

"లే, వా మనోనాథ వో వీర వా మజోత్మ 
వో మవోరాజ నీ విటు వాతు:డ వైన 

మనుచు నున్నార ముక్క_ట మమ్ము జోలు | 

'కకినవాదయలు జగతివైం గలరె యెందు, 1884 

క, భూతముల కె జేసిన భూతంబులు నీకు చెగ్గు పుట్టించి వృథా 

భూత నుగుమనికి యెల్ల ను, భూత ద్రోహికిని శుభము పాంద దధీశా, 1885 

క, గోపాలకృన్తుళోడను, భూపాలక మున్ను తోడరి పొలిసినవారికా 
నీపాల బరి సలు నిస్పంరె, కోపాలస్యములు విడిచి కొలువం దగదే, 1886 

వ, అని విలపించు చున్న రాజవల్ల భల నూరార్చి జగద్వల్ల భుం డై నారి కంసాదు 

లకుం బరలోళసంస్కారంబులు శయం బనిచి డేవకీవసు'చేన్రుల బంభనంబు విడి 

పించి బలభద్ర, సహితుం డై వారలకుం బ్రణామంబులు చేసిన, 1887 

మ, కని లోశేశులు గాని వీరు కొడుకుల్ గా రంచుం జి త్తంబుల౯ 

జనయిత్రీ, జనకుల్ వివారపరు లె శంకింపం గ ఎన్హుండు దా 

జనసమాహిని ధునమాయం దదభిజ్ఞానంబు వారించి యి 

ట్రనియె౯ సాగ్రజు జొం దై మహోవివతుం డై యానందసంఛాయి మైం 1888 

ఇథి శ్రీకృన్ణుండు చేవకీవనుదేవులవెఆమాన్సి యుగ, నేనునికిం బట్టంబు గట్టుట ఏతా 

స్కీ మమ్ము గంటిరి గాని మాబాల్యపౌగండకై. కోరనయసులః గదిని మోర 
లెక్తుచు దించుచు చెలమి మన్నించుచు నుండుసౌభాగ రింబు నొంద రతి 

రాకాంతు గలిగియం నది దై వయోగంబు తన్నిదండ్రు ద్ర,అయొద్దం దనయిు ము లుండి 

'యేయవసరమున నెబ్బంగి లాలితు లగుచు వర్ధిల్లుదు క రటిమపీ్*మ 

తే, మాకు నిన్నాళ్లు తే దయెకి మజియు వినుండు 

నిఖిలపురుహెర్థ హేతు వై నెగడు చున్న 
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మేని శెవ్యార లాఢ్యులు మిర కారె 
యాబుణము దీర్చ నూజేండ్ల వైనం జనదు, 1889 

న చెల్లుబడి గలిగి యెవడు, తష కిం దండ్రి కీని చేహాధనముల వృత్తుల్ 
చెల్లింవం డట్టికష్టుండు, వఖ్లదుం 'డామిాంద నాత్మ పలలాశి యగున్, 1890 

క్క జననీజనకుల నృద్ధులం దనయుల గురువిప్రసాధుదా రాదుల నే 
జనుడు ఘను. డయ్య్యుం (బోవక, వనరును జీవన్మ తుండు వాడు ధరి ట్ర న్, 

వ. అడియునుం గాక, 1892 

కా, కారాశొాలల మూానిమి త్తము మిముం గంసుండు గారింవంగా 
వారింవంగ సమర్థతల్ గలగియు౯ వారింపలా రాకని 
హ్కారుణ్యాత్యల మైనకూ)రుల మహాకౌటిల్యసంచారులళా 
సారాతిక్షములార మమ్ము గొజు(తల్ నై రించి రథీంపెరే, 18398 

వ, అని యిట్లు మాయామనుహ్యుం డ్రైనహరి పలికినపలుకులకు మోహితు శై 
వారల నంకకీథంబుల నిడుకొని కౌగలించుకొని వారివదనంబులు కన్నీటం దడు 
పుచుం ట్రే మపాళబద్ధు లె చేవకీవసుదేవు లూర కుండి రంత వాసుదేవుండు 
మాతామవనాుం డైన యు US చేనుం జూచి, 1824 

చ, అనఘ యయాతిశావమున యాదవవీరులకుకా నరేశ్యరా 
సనమున నుండరాదు నృపస_త్తమ రాజవు గమ్ము భూమి శే 
నిను గొలువంగ నిరరులు నీ కరి 'బెట్టుద్మురన్య రాజులం 

బనిగొను ఇంత రమ్ము జనపాలనశీలివి గమ చేడ్క_తోన్, 1898 
వ, అని పలికి, 1396 
క, మన్నించి రాజుంజేనెను వెన్నుడు సత్యావథాను వి శ్రూతదానుకా 

సన్నుతమాను౯ గదన్క చిన్నా హిత నేను ను (గృ నేను౯ా దీనున్. 1897 
వ, తదనంతరంబ తోోల్లి కంసభితు లై విదేశంబులం గ శియించు చున్న యదువృస్లి. 

భోేజమరుదశార్హ కుకంరాంధక, పృ ముఖు లగ సకలజ్ఞాతిసంబంధులను రావించి 
చిత్తంబు లలర విత్తంబు లీచ్చి వారివారినివాసంబుల నుండ నియోగించె నివి 
ధంబున, 18939 

క, మధుసూదనసత్క_రుణా, మధు రాలోకనవిము క్ష మానసభ య్శులై 
మధురవచననులం దారున్కు మథురానగరంబు వ్రజలు మనిరి నేం డ్రా, 1800 

వ, అంత నొక్క_నాండు సంకర్ష ఇసహితుండై నందునిం జీరి గోవిందుం డి ట్లనియె, 

థా, తండ్రిం జూడము తేల్లిం జూడము యశొొదాదేవియుకా నీవు మా 
తం డ్రి ౦ దప్టియు నంచు నుండుదుము సద్ధర్మ ంబులం దొబ్ని యే 
తండ్రుల్ బిడ్డల నిట్లు వెంచిరి భ వత్ సృజన్య భావంబుల౯ా 
దం డ్రీ యంంతేటివార మైతిమి గదా త _తృద్య యోలీలలన్ + 1401 



దళమస్కంధము, వూర్వభాగము 299 

ఉ, అక్కడ నున్న బాంధవుల శెల్లను సౌఖ్యము నేసి వత్తు మే 
మక్క_డికి౯ మదీయులకు నందజకు౯ వినిపీంప్పు మయ్య నే 

మెక్కడ నున్న మాకు మది నెన్నండుం బాయన్రు మవ జంబులో 
మక్కు.వతోడ మిారు కృప మా కొనరించు కి యావిశేషముల్, 1402 

వ, అని వలికి వస్త్రభూవణాదు లొసంగి పొదరంబుగం గాంగిలించుకొని గోవిం 

దుం డనిచిన నందుండు సణయవివ్యాలుండ్రై 'బాప్పజలపూరిత లోచనుం 

డగుచు వల్ల వులుం దానును వైవల్లెకుం జనియె నంత, 1408 

క్క, గన్రాదిభూసురో_త్తమ్కు వర్షముే నుపనయనము వసుదేవుడు స 

న్థార్దంబునం "జేయించెను, నిగ్దర్వచరిత్రు లకును నిజపు త్రులకున్ ం 1404 

క, దిషజరాజవంశనరుర్థలు, ద్విజ రాజముఖాంబు బో పదిష్థ వతు లై 

దిగ్టిజ రాజత్వము నొందిర్కి ద్విజ రాజాదికజనంబు దీవింపంగన్ * 1405 

వ, ఉపనయనానంతరంబున వసుబేవ్రండు (ఛ్రావ్లాణులకు సదథీణంబులుగా ననేక 

గోహిోరణాషదిదానంబు లొసంగి తొ ట్స రామకృష్ణులజన్మ సమయంబులందు నిజ 

మనోద్తత్త లై ననోవుల నుచ్చరించి యిచ్చి కామి తార్థంబుల నర్గులకుం చెళ్లు 

నిట్లు బహచారు లె, 1406 

శా, ఉర్వి౯ మానవు లెవ్వ కైన గురువాకో్టోద్యు క్తు లై కాని తే 

త్పూ రాషరంభము నేయం బోల దనుచు౯ బోధించు చందంబునకా 

సర్వజ్ఞ త్భముతో జగద్దురువులై సంవూర్జులై యుండియుం 

గుర్భంగీకరణంబు నేయం జని రాగోవిందుండుకణ౯ రాముండున్ 1407 

వ, చని మవోవై భవరాశి యెైనకాశిం జేరి త త్తీరంబున నవంతీవురనివాసీయు సకల 

విదాషవిలాసియునై నసాందీపని యనుబుధవర్వ్యునిం గని యథోచితంబుగ దర్శించి 

శుద్ధభావవ_ర్హనంబుల భక్షి నేయు చుండ వారలవలన సంతుష్టుం డై. 1408 

వూ వేదక్రేణియు నంగకంబులు ధనుర్వేదంబుం దం శ, ంబు మ 

న్యాదివ్యాహృత ధర్మ శాస్త్రములు నుద్ధ్యన్నా్యాయముం దర్కవి 

దాాదయత్వము రాజనీతియును శూ ప్ర క్కియం జెచ్చె నా 

భూదేవా గణి 'రామకృష్ణులకు సంభూత వ్ర మోదంబునన్ . 1409 

క అటువదినాలుగువిద్యలు, నబువదినాలుశుదినంబు లంతన వారల్ 

నెజివాదు లై నకతమున, నెట్ నొక్కొ_కనాంటివినికి నేర్చి రిలేశా, 1410 

క, గురువులకు నెల్ల గురులై, గురులఘుభావములు చేక కొమ రొందుజగ 

ద్దురులు తిలోకహి తార్గము, గురుశిష్టన్యాయలీ ౦ గొలిచిరి వేడ్క_న్. 
౧ లో ® 

వ కిట్లు కృతక తరి లై నశిష్యులం జూచి వారలమాహోత్మ ర్థింబునకు “విజింగువడి 

సభార్యుం డైనసాందీపని యి ట్లనియె, 1412 

ఛా, అంభోరాళిం ద్ర ఖానతీర్థమున ము న్నస్మ _త్తనూసంభవుం 
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డంభోగావాము నేయుచుకొ మునింగి లేం డయ్యెం గృపాంభోనిధుల్ 
శుంభ ద్వీర్యులు మీరు మిగురునికిం బోద్యంబుగా శిహ్యతకా 
గాంభీర్యంబునం బుత్రదతీణ యిడం గ _త్తృవ్య మూహింపరే 1418 

క్ర శిషుక్లిలు బలాఢు లైన ని, *వ్యస్థిలి నొంది గురువు బీనించును ని a4 
ర ఉను ॥ అల ఆసా కి యి ఖా ' అస్తి నొ | గల రూవ్యగుణబలగరిస్థులు, న్స ష్టం లె గపరునికోర్క నయం దగ , 

ఏం అనిన విని రామకృష్ణులు గుర్వర్థంబుగా దుర్యారర థారూఢ్డు లై రయంబునం 
జని ర "ద్రంబున సముద్ర ౦ంబుం జేరి యిట్లనిరి, 1415 

క్క సాగర సుబుద్ధితోడను, మాగురువు త్రకునిం చెము మా తాడిన నీ 
వాగడ మన్రుదువ్రు దోస్సహ వేశర ణా ఫీలని శితవిశిఖాగ్ను లకున్ 1416 

వ అనిన వారబకు జలరాఖి యి ట్రనీయె, L417 
ఉ వంచన యింత లేదు యదువల్ల భులార వ్ర 'భాసరక్థమం 

దంచితమూ రి విప్రసుతుం డార్యుండు తోయము లాడు చుండ ను 
త్సంచలితోర్తి యొక్క_టి ప్రచండగతిం నొనిపోయెం బోవల్లాం 
బంచజనుండు (మ్రింగ నతిభాసురశీలుని వి వ, బాలునిన్ , 1418 

వ అని వానివసీయించుచో "బజీజగించిన, 1419 
ఛా శంఖా రావముతోడం బంచజకుండుకా శంకించి చి _త్తంబులో 

సంఖిన్నుండుగ ఇార్షిం జొచ్చి దహనజా్య లాభ సామోజ్ఞ సల 
త్పుంఖ్యాస్త్రంబునం గూల్చీ వానిజళరంబుకా వ చ్చి గోవిందు డ 
ప్రేంఖచ్చిత్తుండు 'బాలుం గానక గురువే మోదితోదోస్టుగుం డై. 1420 

క, దానవునిదేవాజం బగు మానితశంఖంబు నొనుచు ముసలక బలుయం 
దో నే కేరల రథి య, దానకరివుం డర దండధరువురికి నృపా, 1421 

వ, చని సంయమనీనానునగరంబుం జేం తద్దారంబునం (బ్ర ళయకాల మేఘగంభీర 
నినదభీషణం బగుశంఖంబు పూరించిన విని చేజలపవడి, 1492 

శా. అస్మద్భావాుబలంబుం శా కొనక శంఖారావము౯ మానసి 
పస్తారంబుగ నెవ్యం ఢొెక్రొ నగర, ప్రాంతేంబునం జేచి మ 
దిషన్మే రావహారోవపావకునిచే విధ్యస్తు: డై వాండు దా 
భస్మం బై చెడు నంచు నంతకుయ కోవ వ్రజ్యలన్గూ ర్తి మె, 1428 

వ, వచ్చి రామక్ళన్లులం గని వారు లీలామనుష్యు లయినవిష్ణుమూ రు లని యెజీంగి భ_క్తితోడం బూజ చేసీ సర్వభూతమయుం డగుకృష్ణునకు నమస్కరించి యేమి 
నేయుదు నాన తి మనిన నమ్గవోత్యం డిట్లనియె, 1424 

క, చెన్పెద మాగురునందనుం దప్పు గలుగం జూచి నీవు దండనమునకుక౯ా 
'దెప్పించినాండ వాతని, నొప్పింప్రుము మాకు వలయు ను _త్తమచరితా, 1495 

క, అనిన విని వీ-డె వీనిం గొనిపౌం డని ఛ_క్రితోడ గురునందనుని 
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చ్చిన గృష్షుండు వీడొ-నియన్సు ఘనదుర్ణనదమను మహిహగమనుళ౯ా శమనున్, 
వ, ఇట్లు జము. నడిగి తెచ్చి "రామకృష్ణులు సోందిపనికిం బు త్తు ని సమర్పించి యింక 

నేమి చేయ వలయు నానతిం డనిన నతం డి ట్రనియె, 

క, గురునకు నోరినదథీణం గరుణక౯ా ము న్నెవ్యం డిచ్చె ఘనులార భవ 

ద్దురునకు( గోరినదత్సీణం దిరముగ నిచ్చితిరి మిరు దీపితయశు లై, 

క, కాలునివీటికిం జని మృత, 'బాలకుం దే నొరులవశమె భ వదీయకృపకా 

1427 

1428 

మేలు దొరకొనిరు మాకు విశాల మగుం గాత మాయళశము లోకములన్, 

వ మహాోత్తులారా యేను గ ఎ లొఫ్టండ నై నెతి నని దీవించిన సాందీపని వీడని 

కృతకృత్యు శై. లై రామకృష్ణులు రథారోవాణంబు చేసీ మథురకుం జనుచెంచి 

పాంచజన్యంబు పూరించిన గనీ నహ భనంబులు గనినవారిభంగిం జలు ప్ర మో 

దించి రంత నొక్కనాం జీకాంతంబున, 

థి శ్రీ క్ తుండు గోవకాంతలవెంతకు నుద్ధవునిం బంపుట శిలా 

శా నావైం6 జిత్తము లెప్పుడు౯ నిలుపుచు౯ నారాకం. గాంథీంచు చుక 
నావే రాత్తల నావహించుచు వగా నానా వ కారంబులక 

గోపాలాంగన లెంతజూలిం బడిరో కోపించిరో దూజీరో 

చే పల్లెకా నిజధర్మ గేవాములలో విభాంతమైతన్య లై, 

వ, అని చింతించి, 

క్క, సిదవిచారు గభీకుళ, వృద్ధవచోవర్థ్య నీయు వృష్టి వవరుకా 

బుద్ధినిధ్ధి నమురగురుసము, నుద్ధవునిం జూచి కృష్ణుల డొయ్యున పలీనెన్, 

వా రూ యుదవ సోవళామినుటు నారాకల్ నిరితీంచుచు౯ 

సమోావాంబున నన్ని యుకొా మజుచి యమేచందంబునం గసందిరో 

తమ్ముకా నమ్మినవారి డిగ్రవిడువ౯ ధర ౦ంబు గా దండ్రు "వే 

పొమ్మా ప్రాణము త రోయ్ నిలిపిరో ప్రోద్యద్వి యూగాగ్నులన్ 6 

క, లౌకిక "మొల్లక న న్నా 'లోకించు (పృవన్ను లకును లోబడి కరుణా 

లోకనములం బోషింతున్ము నా కొ శ్రితరతుణములు నై సర్దికముల్, 

క, సందేవాము మానుం డర్కవిందాననలార మిమ్ము విడువను వత్తు 

బృందావనమున కని వార్కి సందేశము వంవె ననుము సంశేతములన్, 

1480 

1481 

1482 

1488 

1484 

1485 

1486 

వ, అని మందహోససుందరవదనారవిందుం డై కరంబు కరంబున నవలంబించి సరస 

వచనంబు లాడుచు వీడుకొలిపిన నుద్దవుండును రథారూఢుండై సూర్యా సమ 

యసమయంబునకు నంద చజంబు స్వ వనంబులనుండి వచ్చుగోన్రులచరణ'రేణు 

వులం బ బ్రైచ్చన్నరథుం డై డై మెచ్చి నందుమండిరంబు ప్రవేశించిన, 

శా, ఆపుణారిత్తునిం గౌయగిలించుకిెని నందాభీరుం డానందొ యె 

మాపాలింటేకిం గృన్లుం డీతం డనుచు౯ా మన్నించి పూజించి వొం 

3=ార్ర్ 

1487 
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ఛావూర్ణ ంబుగ మంజులాన్న మిడి మాన్రాయాసముం బావి స 
భ్రాపోక్సావాముతోడ ని ట్లనియె సంలక్రీంచి మోదంబునన్. 1488 

క నామిత్రుంయ వసుడేవుడు, నేముంబున నున్న వాంజె చెలున్సగం బుత్రుల్ 
చేమంబున సేవింప మృవోమత్తుం డై నకంసుం డడంగినపిదవన్, 1439 

శా, అన్నా భద్ర మె తల్లిదండ్రుల మము౯ వర్షించి చింతించునే 
తన్నుం బాసీన నోవగోవికల మి లవ్రాతముకా గోగణం 
బు న్నిత్యంబుం దలంచునే వననదీభూముల్ ప్రసంగించునే 
వెన్నుం డెన్నండు వచ్చునయ్య యిటు మావే పళ్లెకు న్నుద్ధవా, 1440 

క, అంకిలి కలుగక మా కక్క లంశేందునివగిది గాంతిలలితం బగ్పుత 
త్పంకజనయనునినెమైగ ) మింక విలోకిందం గలచె యీజన్మమునన్, 144] 

క, అని వారి ము న్నొనరించిన, పను లెబ్బ్లను జెప్పి చెప్పి బాప్పూకులలో 
చనుం డై డన్తుర్తికతో, వినయంబున నుండ గోపవీరుం డంతన్, 1442 

క, “పెనిమిటి బీడ్డనిగుణములు, వినుతింం యశోద వ్రైమవివ్యాలమతి యె 
చనుమొనలయబాలు గురియంగంల గనుంగొనలనుజలము లొలుకలా 'బెగ్సలియెన్ , 

వ, బ్రిట్లు గోవిందసందర్శ నా భావవివ్యాల లై నయశోదానందులకు నుడ్గవ్రం డి 
ట్రనియెం 1444 

క, జననీజనకుల మిమ్ముం, గనుంగొన శీఘు9ంచె వచ్చుం గని ఛ ద్రంబుల్ 
వనజాతుం డొ నరించును మనమున వగవకుండు టేర్యమండనులారా, 1445 

మ, బలుండుం ౫ ఎ్రెమ్టుడు మర్త్యు'లే వసుమతీభారంబు వారింప వా 
రలరూవంబులం బుట్టినాండు వారి నిర్యాణ పృభుం డెవ్యం డు 

న ల క. శ్ర దహ డై ,భుం డై ని కీ డై, 
నీ అట్టనారాయణుం డఖిలాత్త భూతుండు కారణమానవాకారుం డైన 

జి'త్తంబు లతనినై జేర్చి నేవించితి రతికృ తాగ్ధుల తి రనవరతము 
శోభిల్లు నింధనజో్యతిచందంబున నఖలభూతములందు నతం డతనికి ' 
జననీజనకదార సఖప్ర త్ర బాంధవళ్ళత్రు, శ్రీయ్మాప్రియజనులు శేరు 

ఆ, జన్మ కర్మ ములును జన్మ ంబులును లేవు, శిర తణంబు నేయుకొ టకు 
గుణవిరహితుం డయ్యు గుణి యయి సర్యర, తణవినాళ కేళి సలుష్రు చుండు,] శ్వ? 

వ, అని మజీయుం చెక్కు_విథంబుల వారి వుభావంబు లుపన్యసీంచుచు నాలేయి 
గడపీ మజునాండు దధిమథనళబ్దంబు లాకర్ణించుచు లేచి కృ తానుస్థూనుం క్ 
యుడ్ఞన్రం డొెక్క_రవాస్యవ్ర దేశంబున నున్న సముయంబున, _ 148 

వ రాజీవాముడు సుందశాసుంయడు మహోరస్కుండు వీతాంబరుగణ 
'డాజూనుస్థిత బాహా, డంబురుహవమాలాలంకృతుం డుల్లస 
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ద్రాజత్కుండలుం డొక్క_వీరుం డిచటకా శాజిల్లు చున్నాండు మా 
రాజీవామునిభంగి నంచుం గని రారాజాన్గయాకా గోపికల్, 

808 

1449 
వ, అని లజ్ఞాసపాత హోసవిలోక నంబులు ముఖంబులకుం వెలు నవొసంగ ని ట్లనిరి. 

చ, ఎబుంగుదు మేము నిన్ను వనే కుణామి శ్రు,ండ వీవు కూరిమి 
“మెణటియుచుం దలి దండ్రులకు ము శెతగసవం చి యుండు వంపల్గూ 

వజ లెడుభ_క్టి వచ్చితివి వారల నైన మనంబులోవలకా 

మజఅవండు తెరి మేలు మజవమాన్యులు "జాజున వ్వ రిచ్చటన్. 

క, మునివరు లైనను బంధుల్క ఘనసఖన్థము విడువ "లేరు గాక విడువొరే 
సనిమి త్తస సఖ్య మాశటి, వని డిట్న నులు విరుల బాయునొ లేవో, 

చ, అని యిటు గోవీకల్ వలుక నం దొకనగోవీళ కృష్ణ పాదచిం 

తనమునం జొక్కి_ చేరువను డై వనశంబునం గాంచె నుజ్జ (ల 
త్పునిశితసద్యివే వేకముం చి సూనమరందనుదాతి"రేకముకా 

ఘనమృదునాదసంచలిత కాముక లోక ముం జంచరీకమున్, 

1451 

1452 

1458 

వ, కని వారి తన్నుం (ూర్టింపం బు_క్రెంచినదూత యని కల్పించుకొని యుద్ధవునికి 
థి 

నన్యాపటెళం చై చె యటుకవడ నయ్యలీకిం దొయ్యలి యి ట్లనియె, 

ము థ్ మరా దుర్భనమిత ముట్టకుము మూపాదాబ్దముల్ నాగర 

వు వ్రముదాళీకువకుంకమాంకితలసక్సాణే కాళ్ల దాన్నుప్తనూ 

నమరందారుణితొననుండ వగుటకా నాథుండు మన్నించు గా 
క మము న్నేంపుచుం బార కాంతలళుభాగారంబులకా నిత్యమున్ ౦ 

ను, ఒకపువ్యందలిలేనె ద్రాని మధుపా యుత్సాహి వై వె నీవు వే 
తటొకటిం బొం చెడుభంగి ను న్యధర వీయూసంబునం చల్లి మా 

యకలంకోజ్జ న (లయావనంబు గొని యన్యాసక్తు కుం డయ్యె౯ విభుం 

డకటా యాతేని శెట్లు దక్కె_ సిరి మిథ్యాక్నీర్సి నమ్మం జువిరా. 

క భంగా కృష్ణం: డు మంచివా డనుచు సం ప్రీతిం 'బ్రశంసించె దీ 

సంగీతంబున నేము సొక్కు_దుమె తచ్చారి శ్రే ముల్ వింతలే 

యంగీకారము గావు మూకుం బురకాంతా గ వ దేశంబులకా 

సంగీతం బొనరింపు వా రిడుదు రోజ న్నీకు నిష్టార్థముల్, 

మ్, సమడాలీశ్వర చూడు ముజ్జ (లిత హాసభ్ధూ విజృంభంబులక౯ 

రమణీయుం డగు శౌరిచే; గకార రామల్ తి లోకంబులం 

బ్రమదారత్నము లక్షీ యాకనిపదాభ్లాతంబు * సేవింప ని 

కము నే మెన్భర 'మాకృపాజలధికీం గారుణ్యముం 'జేయంగన్ 6 

రా రోలం బేళశ్వర నీకు దౌత్యము మహారూఢంబు నీనేరుపుల్ 

1454 

1455 

1456 

1457 

1458 
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చాలుకొ మచ్చరణాబ్దముల్ విడువు మస్త న్నా థపు త్రాదులకా 
లీలం జానీ వరంబు డించి తనకుకా లీనకగముం చొందువు 

కలా పానె విభుండు ఛార్మికులు ము న్నీచందకుల్ మెత్తురే, 1459 
శా, వాలిం జంవెను వేంటకానిపగిది౯ా వంచించి చై తాానుజ౯ా 

లోలం బట్టి విరూపం 'జేనెను బతి౯ లోభంబుతోం గట్టి యా 
ల్రైలోక కంబు మొణింగి పుచ్చుకొనియెళా ధర్మజ్ఞుడే మాధన్రం 
'జెలా వమట్పద యెగ్గు మావలన నీ క్యాంవంగా నేటికిన్, 1460 

ఉ, పన్నుగ మింటిపై కెగనీ పాజువిహాంగము లైన వీనులం 
ద న్నొకమాటు విన్న గసృహదారసు తాదులం బాపి వి_త్తసం 

పన్నత డించి సంసరణపట్ధతి: బావిెడు వాడు నితరకాం 
త న్నెటీ నున్నమా బ్రదుకు నై6ంచునె యేల మధ్గువృతో_త్తమా, 1461 

మ, కమనీయం బవ వేంటకానివలు కాకర్లి ంచి నిక్కంబుగాం 
దమచి_త్తంబుబం జేర్చి చేరి వారిణుల్ తద్భాణనిర్భిన్న లై 
యమితో గ వ్యథ నొందోభంగి వారిమాయాలాపముల్' నమ్మి దుక 
ఖములం జెంపతి మంగజాన్తజనిత్ గ శ్రాంతి నిందిందిరా, 1462 | 

ఉ. బంధుల బిడ్లలకా మగల భాాతలం దల్లులం దంద్రులకా మనో 
జూంధతంజేని డించి శర ణందినమమ్ము వియోగదుగ్గశా 
నీంధువులోనం ద్రోచి యిటు నేరక పోవుట పాడి గాదు ప్ర 
_వృంథధయ మోయధీశునకుః బొదములం ఇడి యొ త్తి చెప్పవే, 1468 

సీ కాం దీనరత్న సంఘటిత సౌభంబు వే మాకుటీరంబులు మాధవునకు 
వివిధన రేంద్ర నేవిత రాజథానియే మావచశ్లై యదువంశమండనునకు 
సురభిపాదవలతానో భితా రామ'మే మాయరణ్యము నీంవామధ్యమునకుం 
గమనీయలతణగజతురంగంబు లే వమూాేనునులు కంసమర్గనునకు 

తే, రూపవిభ్రమనై పుణరూఢ లైన 
మగసవలమె మేము మన థనున థునకు 

జ్ర a) 
నేల చింతించు మము గ త్రము డేల తలంచుం 
బృథివి నధివులు నూతన ప్రియులు గాః 1464 

వ, ఆని మజీయు ని ట్రనేకవిధంబులం గ ఫవ్తసందర్శనలాలస లయి పటుకు చున్న గోసి 
కలవచనంబులు విని యుద్ధవుండు మధు కరొలాపంబుల నూశార్చచు ని ట్రనియె, 

మ, జవదాన వ్ర తహాోమసంయమతవస్సా ఏ ఛా్యాయముఖ్యంబుల౯ 
నిపుణుల్ గోరియు నేవిభు౯ా మనముల న్నిల్పంగలే గట్టిన 
ద్విఫులాకారునివై మహామహిమువై విశ్వెళువై మో కజ 
సృవటుథ్యానము లిట్లు నిల్చునే భ నచ్చారిత్రముల్ చిత్రముల్, 1486 
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క, నను మోకడకుం గ ్రస్లుడు, పని వంవెడువేళం బిలిచి పలికినవపలుకుల్ 

వినుం డన్నియు వివరింఛెద్క, వనజేత్షణలార మీరు వగవకుం డింకన్, 1467 

వ, అని హరివచనంబులు గా నిట్లనియె, 1463 

సీ ఎల్ల ల్ల కార్యములకు నేను బ చ్రిథానకౌరణము గావున మాకు రమణులార 
కలుగదు మద్వి యోగము ఏ చరాచర రూపములలో మజోభూతములు వసించు 

కరణ్ నుండుదు సర్వగతుండ నై నే మనః ప్రా ఆబున్ధిగు లె రం చ్చి యా శ్ర యుండ 

నాత్మీయం దాత్మచే నాత్మం బుట్టింతు రకీంతను ద్రుంతు వాషీక భూత 

కే గుణగణా కార మాత్మకుం గొమరుమిగులు 

నిబిడమాయానుభవమున ని నిత్య శుజ్ధ 

మాత త్మ విజ్ఞానమయము నై నె యమరుగసణము. 

బ బ్రకృతికార స్రమనోవృ త్తి 8 బట్టి వాందు, 1469 

చ, కలం గని లేచి మున్ను గలం గన్న సను _స్పవిధంబుం గల్ల గాం ల 

దలంచినభంగి మానస సపదార్థము చే నిఖిలేంద్రి యార్థముల్ 
బలమునం గట్టి తద్ఞాడు ప్రపంచము "లే దుం దన్న నంబుః చా 

రలయక కట్టుడు౯ ౬ బుధుల కవ గల నొండొ క భేద మున్న డే. 1472 

ఆ, సాంఖ్ధ యోగ నిగమసత్యతపోదమ, ములు మనోనిరోధమును గడవల 

గాంగ నుండు జలధికడవలగాం గల, నదులభంగి నళిననయనలార, 1471 

మ, వెలువల్ దవ్వుల నున్న వల్ల భులవై 6 జ్నిత్తంబులం గూూర్తు రు 

త్క్లలికం "వేరువవారికంకు నదయుం గా కప్పుడు న్న్షన్ను వ్యా 

రలు చింతించుచు నుండగోరి యిటు దూరస్థత్వముం బొందతిం 

దలశం బోలదు నన్ను6 గాడెదరు నిత్య థఛ్యానపారిణ లె. 1472 

వ అని మోకుం జెప్పు మని కృష్ణుండు నెస్పె ననవుడు నుద్ధవునికిం గోపికలు సం 

తసించి యిట్లనీరి, i479 

డం ఇమ్ముల నున్న వాంజె వారి యిక్కడి శెన్నండు వచ్చు వచ్చి మా 

యువ్వలికంబు వాఫునె ప్రియుం డిట వచ్చెద నన్న సై (తురే 
యనముథు రావురీరనుణు లడ్డము వత్తురు గాక ఇల్లరే - 

మమ్ము విభాత నిర్ణయుండు మన నృథ వేదనపాలు నేనెనే, 1474 

చ, మలచు నొకో మదిం దలంచి మాధవుం “డాయమునాతటంబునం 

దజిచుగ దివ్యసౌరభలతాగృహనీమల నేము "డాంగంగా 
మటువులనుండి నీడలకు మ మైలయించి కలంచి దేహాముల్ 
మనిన చేర్చి నూల్కొ లివి వ మన నృథలీలలం జేల్చుచందముల్ శి 1475 

ఛాంనీతో నర రృగృ్భవాంబులం బలుకునే - చే మెల్ల వంశో లస 

ద్రీతభాంతేల మై ను కళిందతనయాతీరంబునం 'బేరినం 



06 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

"జేవోజూతసుఖంబులం దనిపి మాచి _త్తస్థితుల్ చూడ లీ 

లాతం తీజ్ల జత దాగి మెల్లన మదాలాపంబు లాలించుటల్ 1476 

క ముచ్చప టేళలం జెప్పునె, , యచ్చుగ మును నేము నోమునప్పుడు జలముల్ 
సొచ్చినమాచేబంబులు, మ్రుచ్చిలి యిచ్చిననిధంబు మూలం బెల్ల న్. 1477 

శా, కాంతంబున నీదువై నొరగి తా నే మేని భాషించుచో 

మాకాంతుండు వచించునే రవిసుతామథధ కష ప బేళశంబునక 

రాకాచం ద మయూఖముల్ మెజయంగా రాసంబు మాతోడ నం 

గికారం బొనరించి బంధనియతిం శీ డించువిన్నాణనుల్ 1478 

స్కీ తనుం బాసీ యొక్కింతతడవై న నిటమింద నేలవ్రై మేనులు నిలువ వనుము 
నేలనై మేనులు నిలువక యటమున్న ధ్రెర్యంబు లొక్క_టం దలంగు ననుము 
డైరక్షంబు లొక్కటం దలణినపిమ్థటం జి.త్తంబు లిక్కడం జిక్క వనుము 

చిత్తంబు లిక్క_డం జిక్క_క వచ్చిన (బ్బా బాణంబు లుండక పాయు ననుము 

తే, స్రాణములువోన మటణీవచ్చి ప్రాణవిఖోడు, హై పాణిరతకుండగు తన్నుంబ్బా బాణు లెల్ల ం 

ణ్ దూజంగ మణీ యేమి సేయువాడు, జ విన్నప మునరింపవే ప మహాత్మ, 

క్క, తగులరె మగలను మగువలు దగులదె తను మున్ను కమల దగను నిడిచియుం 

దగిలినమగువల విడుచుట్క దగుం దగ దని తగను నలుక6 దగుదువు హరికిన్, 

నీ విభుండు మావే వ్రేవల్లెవీథుల నేకేరం జూతుమే యొకనాండు చూడ్కు.. లలర 

బ బ్రభండు మాతో నర రృ భాషలు జాపి.వ విందుపే యొకనాండు వీను లలరం 

దొనువ్రులు పులకింప దయితుండు డానీనం గలుగునేం యొకనాండు కౌంగిలింవం 

శ్రూఖెళ మ మేల పాసితి వని దూజ దొరకునే యొకనాండు తొట్రువడంగ 
లే, వచ్చునేవారి మేమున్న వననముంజూడం, దలయ'నేభ ర మాతోడితగులు కేటింగుం 

'దెచ్చునేవిధి మన్నాథుః డిట్టువడక, యెలుంగంబలుకు ముహాత తృ నీకెటుంగనచ్చు. 
వ, అని దుఃఖార్ల ర్ల వమగ్నం చై “నగోకులంబు నుద్గరింపుము రమానాథ యని గోపీ 

కలు వగచి 'కేదనంతేరంబ “"మజీయు నుద్గననిగదితం బయినకృష్ణసం దేశంబునలన 
విరహవేదనలు విడిచి యుజ్గనునిం బూజించి రిట్లు కృష్ణలీలనర్థ నలు నేయుచు 
వ్రేపల్లె నుద్ధవుండు ' గొన్ని నెల లుండి నందాదుల వీడొ,ని మరలి రథా 
రూఢ్డుం డై చనిఛని, 1482 

క సారమతిం చ్చీ ణులి నేయుచ్చు నారయ నుద్దవుఃడు గాంచె నఘుసంహోరికా 
హారికా మభురానగరని,వోరి౯ా రిపుజనవుదాపహాోరిక౯ా శౌంన్, 1488 

వ, కని యథోచితంబుగా సంభాష్నించుచుం దనచేత నంచాదులు ఫు ల్తెంచినకాని 
కలు బలకృష్ణులకు నుగ 'నేనునికి వేటువేజి యిచ్చె నని చెప్పి శుకుండు పరిశీ 
న్నరేంద్రు దున కిట్లనియె, 1484 

శ 

అధ కృష్ణం డుద్ధవునితోం చేరుకొని కుళాగ్భ్ళవహాంబునకు నరుగుట శ్రిజ్ర- 
మ, తను ను న్నంగజశకేళిం గోరినలతాతన్వికా ర తి క్రీడలం 
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దనుపం గోరి జనార్షనుం డరిగా రత్నస్వన్షమాల్య్యాను లే 

వనభూపాంబరభూపదీపపరిదీ స్తం బై మనోజప్రదీ 
పన మై యున్న తదీయ గేవహామునకుం బం చేషువంచేషుం టై 1485 

వ, ఇట్టరిగి తదేవామధక్థింబున, 1486 

ఆ, కాముశరమువో లె గమలారికళవో తె మెలంగి యాడ నేర్చుమెజుపు:బోలె 

నిఖలభువనమోహినీ దేనవతయు(బోలెం, జెలువు మెజుని యున్న చెలువ గనియె, 

మ, హరి యేతెంచిన లేచి సంభ్రమముతో నాలిసమూూహంబుచే 
నీరియొప్పకా విహొతోవచారములు తాం జేయించి సౌవర్ల సుం 
దరతల్పస్థితుం చేసి యుడ్డనుని నుద్య్భత్సీ)తి బూజించి భా 

సురవీఠంబున నుండు మంచు మద నౌత్సుక్యంబు శ్ భిల్లంగన్, 1488 
క, ఆళీనివహని వేదిత, మాలామృ గనాభివంకదుణిమయభూ హో 

చేలాలంకృత. యగుచును, హీాలావతి గోర వనరుహేౌత్సణుం గవయన్, 1489 

క లీలావతీకృతో లస 'దేలాకయ్పూరవమిళితహితమధురమహ* 

హోలారసపానమద్క, న్రీలాలిత యగుచు నబల చేరెం గృవ్లున్, 1490 

మ, సరసాలోకనవృష్టి వైం గురియుచుకా సమ్యుగ్యచోవై ఖరిం 

గరంగం జేసి సువర్షకంకణసమగృం టైననై రంధి/కల్ 
కరపద్మ ంబునం బట్టి తల్పమున కొకర్తి ౦చి గంఫీరతం 

బరిరంభాదుల నాన పుచ్చి మరు సంభావించుచుకా వేడుకన్, 1491 

ఉం జాతీయుః గాలముం గళయు సత్త (ము దేశము భావచేసలుకా 
థాతువుం 'బాయముం గుణము దద్దశయుకా హృదయంబుం జూడ్కి_యుం 
బ్రీతివిశేషముం దెలిసి వెక్కువిధంబులం దొయ్యలికా మనో 
జాతసుఖంబులం దనిపె కౌరి వధూహృదయాపపోరి యె, 1492 

క కరపద్మ ంబుల మాథధన్రం గరమొవ్చం గాంగిలించికావమూనలముం 

గరభోరువు వర్ణించెను గర మరు దని తోడికీతకరముఖు లలరన్, 1498 

మ, సనకాదుల్ తలపోసి కాననివిభు౯ా సర్భ ప భు౯ా దుర్గ భుకా 

మును దా నిచ్చినయంగరాగ సుక్చ తామోదంబునం గవాడియు౯[ 

ఘనని ర్యాణవిభూతి యి మనక యాకంజాతీ యేం బాయం జూ 

ల ననుం గొన్నిదినంబు లంగభ వలీలం 'దేల్చవే నావుడున్, 1494 

ఆ, వనిత గోరుకొనినవర మిచ్చి కౌరి యా, యుద్ధవుండుం దాను నువిదయిల్లు 

వెడలె నపుడు తియ్యనిలుకాండు సురభితోందీగయిల్లు వెడలు తెజుంగు మెజయ, 

క, వవేదంబులం గానన్కి దేవో క్రముం గాంచి ము క్లితెరు వడుగక రా 

జీవేశణ రతి యడిగెను, భావింప దదీయకర్మపల మెట్టిదిరోూ, 1406 

ర్మ "కారుణ్యంబునం గ ఎన్షుండు, 'తారుణ్యము మెజునీ మదనతం త్ర ంబుల వీ 
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వః 

€& 

క, 

లారణ్యవీథిః చేల్చెను నై రంధి౯ విభవవిజితశ' క్ర వురంధి)న్, 1497 

తదనంతరంబ కృష్ణుం డుద్ధవ రామసహితుం డై వా స్తీనావురంబునకు నృక్రూరు 

నిం బనుపం దలంచి తద్ద్భ వహాంబునకుం జనిన నతండు వారలం గని లేచి రామ 

కృష్ణులకు నమస్కరించి యుద్ధవుం గౌయగిలించుకొని వారి నందజి యశానిధిం 

బూజించి హరిపొదంబులు దనతో 'డలవిరాంద నిడుకొని యి ట్లనియె, 1498 

అనుచరులు దాను6 గంసుండు సనియళ౯ా నీచేత జమునిసదనంబునకుక 

ఘనులార మోబలంబున నొనరంగగ యాదనృులవంళ ముద్ద ్రతమయ్యున్ 1409 

మహాత్తులారా మిరు విశ్యాదిపురుషులరు విళర్థికారణులరు విశ్ళమయుల రగు 

నిాకుం గార్య కారణంబులు "లే నవభరింపుము పర మేశ్యరా నీవ్ర రజోగుణం 
బున నఖలంబు సృజియించి కారణరూూవంబునం దదను వ్ర విప్టుండ వై శుతదృప 

కార్భరూవప్రపంచాకారంజున  దీపించుచుందును కార్యరూవచరాచర బే 
హాంబులు నె పృకాశించుచందంబున నొక్కండవు కారణహితుండవు నాత్మ ర. 

తంత్రుండవు నై యుండియు విశ్యాకారంబునం బెక్కగుదువు సృష్టిస్టితిలయం నా 
అథి బులం జేయు చుండియు విజ్ఞానమూ_ర్తి వగుటం బరిభా/౧తుం రై నజీవునిభంగి 

గుణకర్మ బద్ధుండవు కావు కావున సీద్ధంబు తన్నిమి_త్తంబు బంధెహీతువును 
సద్ధింపదు, 1500 

పరయ జీవునినై న బంధమోత్షము లంట వంటునే పరత త్త గ మెననిన్ను 
నంటు నే యీశ చేహాద్యుపాధులు ననిర్యచనీయములు గాన వరుస నీకు 
జన్మంబు జన్మసంశ్రయ భేదమును లేవు కావున బంధమోశతములు లేను 
గణుతింప ని న్ను లూఖలబద్ధుం డనుటయు నహిము కం డనుటయు నస్మదీయ 
చాలబుద్ది గాబె వాషండముఖరమా,గ్రములచేత నీజగద్దితారగ్ల 

@ ఈ మైనవేదమార్ల మడంగి పో వచ్చిన, నవతరించి నిలుపు చంబుజాత్ష, 1501 
ఆనీవు ధరణిభారము, మానిచి రక్క_సుల నెల్ల మర్షించుట*ె 

ణు లు ర 
యానక దుందుఖియింటను, మానుగ జన్మించితివి సమంచితకీ ర్తిన్, 1502 

మ, గ్రిజగ త్పావనపాదతోయములచే దీపించి వేదామర 
ద్విజముఖ్య్యాకృతి వై ననీవు కరుణకా విచ్చేయుటం జేసీ మా 
నిజగేహంబులు ధన్యతం దనరెం బో నిన్నార్యు లర్చింపంగా 
నజితత్యంబులు వారి కిత్తు వనుకంపాయ _తృచిత్తుండ వై. 1508 

శా, వపుణా్యాతిశయ వభావముననో యిీజన్మమం దిక్క_డకా 
నీపాదంబులు గంటి ని న్నెట్(గితి౯ానీవుం గ ఎపాళుండ వై జ 

షా నావై నర్మిలిం జేసీ మాన్సం గదవే నానాధనాగారశాం 
కాపుత్రాదులతోడిబంధనము భ _క్షవ్రాతచింతామణీ, 1504 
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అని పలికిన నగుచు నక్ర్రూదునికి వమూాటలవలన సంసారబంధం బగుమోహాంబుం 

గిలుకొలువుచు వారి యి స్తనియొ. 1505 

శ్రర కృష్ణుం డక్రూరుని వా _సీనాపురంబునకుం బంపుట థథా-- 

బంభుండ వు సదో్యోహిత, నంధుండనవు వావిం జూడ జనకుండవు కృపా 

నింధుండ వెల్ల గుణముల, నంధుండనవు గావు ప్రో నర్హు/డ జెందున్, 1506 

కొలుతురు మఃర్తుళ లిష్టములు గోరి శిలామయ దెనసంఘముక్ 

జలమయతీక్థసంఘమును సంతతము న్నటు వారు గొల్వంగా 

వల దన రాదు గాక భగవత్పదభక్తు క్తుల నవి క్కియకా 

సొలయక దేవత్యోములు చూచినయుతనె “వేరు 'లేచ్చుశే, 1507 

మపహోక్షా పరమఖాగశతుండ వెననీవు మా క ఖస్ట్రంబు లొనరింవ నర్ష్గ రుండన్రు 

వినుము పాండురాజు పరలోక గతుం డై నం నుంతీసహితు లె లె నపాండవులు ధృత 

రా షళాసనంబునం _ గరిపురంబున నున్న వా రట నిజప్పుత్ర తమోహితుం డ న్స 

నయింధనృవతి వారియందు సమత్వంబున నం జరింపం డటుగాపున, 1£08 

వారలు బంధులు గావున, వారలకును మే లొనర్చి వా రలరంగా 

వారింస వలయు దున్ని స్ట్తిం వారిజరిప్టనంళ పాము వారిం జూడన్, 1509 

అని పలికి సంకర్ష ణోద్దవస పీతుం డై హరి నిజగృవాంబునకోం జనుటయు 
నక్ర్రూరుండు కారివరాజథాని యగుక రీపురి కరిగి యందు ధృతరా ర్త ఏక 

విమరబాబ్లా సాక భారద్వాజ” "తమదుర్యోధ సక ర్హాళ్య స్థా మాదులం గుంతీసేహీ 
లె నపాండవులం దక్కి.నబంధథువులనుం గని యేథోచితసత్కారంబుల Da 

తద్భ_ర్హనంబు "లెజంగికొనుచు. గోన్నిదినంబు లుండ నొక్కనాండు విదురుండు 

విన నేకతంబున నక్రూరునికిం గుంతి యిట్లనియె, 1510 

శా అన్నా తల్లులుం దండ్రు,లుక- భగినులు న్నల్లుండ్రు, మద్భా /తలు౯ా 

మ, 

మ, 

నిన్నుం బొ ' మృనువేళ నే మనిరి మానెవ్వల్ విచారింతునే 
యున్నారా సుఖయు కు లై మృగి వృకశ్ర్యూరూవాంబులో నున్న "రే 
ఖ న్నే నిక్కడ నున్న దానం గగమనఃకౌరవ్యమధ్యంబునన్ , 1511 

కజవీంచి౯ా ఫణికోటిచే లతికలం గ ట్రించి గంగానదికా 

చిట్ ద్రోపించె విమాన్వి తాన్న మొసరాలా న్ని ద్రారతిం జెంది యే 

మణి యుండం బొడివించె నాయుధముల౯ మత్స్పుత్రు, తులం జేమియుం 

గొఅగాం డిధృతరా ష్ట్ర స్ప సూనుండు మహోక్రూరుండు 'గోర్యంబులన్ . 1612 

బలుండుం గృన్షుడు నెన్నం డైన దదులొో భాషించి మేన _త్తబి 

డ్దలకుక మేలు దలంతురే వగఫులకొ డయ్యంగం బా లై రో 
జలజా కాతుదడు భ_క్టవత్ప్సలుం డిలాచక్కంబు భాగించి యి 

ముల నిప్పించునె నాకుమారకులకుకొ ముఖ్య ప్ర కారంబునన్ » 1518 
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వ, అని పలికి కృష్ణంనిం జి _త్తంబున నిల్చి నమస్కరించి సంకీ ర్తనంబు చేసీ సర్యాత్మక 

సర్యపాలక ఫుండరికాత్స శరణాగత నైననన్ను రజీంపు మని వగచు చున్న 
కుంతికి నక్రూరుండు విదురసమేతుం డై వ్రీయవచనంబుల  దుగిఖోపశమనంబు 

నేనీ వీడ్కొని బంధుమి త్రృమధ్థంబున సుఖోపవిష్టుం జై యున్నధృతరా స్త 
కి టనియె, 1014 

యయ 

ఊఉ, నీయనుజుండు పాండుధరణీవిభుం డీల్లిన నీవు భూమి ధ 
రాయతేబుద్ది నేలుచుం చి జావళి గాచుచు గెౌరవంబుతోం 

బాయక లోకులందు సమభావన చేనితివేనిం గీ ర్షియుకా 
శ్ర యము గట్టు వే జొకటి నేసీన దుర్లతి గల్లు భూవరా, 1515 

నీ, అవనీళ పొండవ్రులందు నీనందనులందు సమాశుండ వగుట బుస్ధి 
యెొవ్వనితో  'ొూగ మిం 'దెవ్వనికి నిత్య మంగ నాగారపు త్రా దికముల 
వలస నయ్యుడి దేమి వసుమతి నొకజంతు వుదయింవ నొకజంతు వుక్క_డంగు 
నొకడు ఫుణ్యముం జెంద నొకండుపాపమునొందు మోనజీవనభూతమి ళితజలము 

ఆ, త_త్తనూజ లెట్లు ద్రావుదు రట్లు మూూ,'ఢాత్తువి త మెల్ల నవవారింతు 
రహితు లై నకొడుకు లటమిాంద మనియైనం జచ్చియైనం దం & జూడం జనరు, 

క, కావున మూణ్గాత్తుడ వై , నీ వార్టించినధనంబు నీపుత్రులు దు 
ర్భావులు పుచ్చుకొనంగా, భూవర నిందితుండ వగుదు భూనాకములన్, 1617 

ఫా నిందం బొందకు మయ్య యీతనును దా నిద్రాక ళాదృషస్ట్ర మా 
ల విలు 

సందోహంబువిధంబు నిల్య్వదు సుమో జాత్యంధతం బొందియుకా 
మంద వజ్ఞత లేల చేనెదవు సమ్యజ్ఞానచతుండ వై (We జ నే 

జ 
సం చేహింవక యిన్ము పాండవ్రులకుకా సర్భంసహాభాగ మున్, 1518 

వ, అనిన ధృతేరా స్ట్రం డి ట్లనియె, 1519 
సీ, నీమాట మంచిది నిశ్చయ మగు నైన నస్థిరం బైన నాయంతరంగ 

నుందు నిల్భదు సుదామాచలస్ఫ టికశిలాతలోద స్రతీతటిల్ల తికభంగి 
నమృతంబు నొందియు నానందితుండు గాని నరుమాడ్కి_ నేను నానంద  మొంద 
నీళ్వరాజ్ఞావిధ 'మెవ్యండు దప్పీంపనోపు విజ్ఞానిమై యుండి మైన 

ఆ విశ మెల్ల చేసి విభజించి గుణముల నెవ్యం డనుసరించె నివ్వం డవని 
భార మెల్ల చాయం బ్రభవించె దేవకి కెవ్వం డాత్త తంత్రుం డిళ్ళరుండు, 

వ, అట్టికృష్ణునకు నమస్క్లరిం వెద నానందనందనునిదివ్యచి _త్తంబునం. గలతెజుం 
గున బ్రదుకం గలవార మని వీడొ్కలిపిన నర్రూరుం డతనితలం వెజీంగి యి ట్లనియె నీతలంపుం గనుంగొంటి నీ కష్టం బగునట్టు వర్చింప్ర మని పలికి 
మరలి మథురకుం జను చెంచి తదీయవృ త్తాంతంబు రామకృష్ణుల "ొతీంగించె 

న 9 5 నంత గంసభార్యలగు న _స్తయుం బ్రా _న్హియు విధనలై దుగఖ్రంచుచుం దనుతండ్రి, 
mmm 
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రమైనజ రాసంధుక డకుం జని, 151 

శా, వాండు,కొ వీండును రాజులే యసుచు గ రష పొఢితి శో యాదనుల్ 

వ, 

లో 
వేండ్రం చె నబలంబుతో మథురకుకా వే వచ్చి నిహ్మెరణం 

చాండ్రుకా బిడ్డలు బంధులుక్ వగవం గంసాదితమానాథులం 

దండ్రి చంపిరి కృష్ణంచేత నిటు వై ధవ్యంబు నచ్చెం జుమిా, 1522 

అనిన విని వళయకాలానబంబుతెజుంగున మండివడి శోకరోపంబులు బంధు 

రంబులుగా జచాసంధుం డి ట్లసియె, 1528 

వొ ఏమి కృస్ల సషుండు కంసునికొ రణములో హింనీంచె నో వెల్ల నా 

సామగ్ధ కంబు దలంవం డించుకయు మచ్చండ ప వ్ర, తాపానలో 

పబామార్నుల్ వ వడీ నేండు గాల్పు యదుసంళత కోనాటవీ వాటిక క 

భూమిం గ్కుంగిన నింగి: _బ్రాశిన నుహాంభో రాశిలోం బొచ్చినన్, 1524 

యాదవవిరహిత యగు > చుదిని నాచేత నేడు మూందుమిగిలి నం 

పాదితబలు చై వారిరు,. 'డ్రాదులు నిండ్రాదు "లెవు గడ్డం బైనన్, 1525 

అథి బరాసంధుండు ముకక మాయ దండెత్సి వచ్చి కృష్ణునితో యుద్ధము సేయుట రీ 

అని పలికి సమకనన్నా వాసంకులం బగుఛి త్తంబునం గోవంబు దీపింప సంగర ఖరి 

వేయించి కదలి, 1526 

దయుం గై యిరువదిమార డట" హీణు ఛై నబలము లనుగతములుగా 

నాతణను జరాసంధుడు ప్రత గోభముతోడ మథురవై 6 జనియె నృపా, 1527 

గం దేభతురగర థభట, బంధురచరణో్టితో గ నగ సాంసుపటల యో 

గాంధీభూతము లై దివి మంథరగతి స్డజో నపుడు మార్తాండహరుల్, 1528 

ఇట్లు చని నిరంతరకిసలయవ త్ర కోరకకుసుమస ఫ ౨భారవినమితవృ తువిలసితేమహో 

ద్య్యానంబును నుదాన్షినవనభాగ వ వలమానజలోన్న యనదారుయం త త్రల తానిబద్ద 

కలళవిము క్షస సలీిలథా రాశీకర పరంవఠరానంపాదిత వ 'ర్లాకాలంబును గాలకింకర 

సద్భశవీరభటరథతురగసామజానీకస సంకులంబును గులాచారథధర్మ్మ స్మ వీరపౌరజన 

భాసురంబును సురాఖభీద ి మానముహోన్న ఆాట్టాలకయం త్ర, తభ యంకర్యప్రాకార 

చక (కృంబును జక కృసారసహంసాదిక లకలా రావకలీతసరోవరంుహును సరోవరసం 

పుల్ల ల వాల్ల కకదులపరీముళమిభి తపననవి' రాజితంబును జితా నేకమండ లేళ పరభూమణా 

మణిగణరజోనివారితమదగ జేం ద్ర దానజల ప్ర భూతేపంకంబును బంకరహిత 

యాద వేం ద్రద_త్తసువర్ణాచల కల్చతరు కామధేను సమ్హుర్ణితవిద్భజ్ఞనని కేతనంబును 
-కీతనసన్ని బష్షబామరమయూ-ర చాపశింజినీనినదపరిపూరి'తొ ఛ్రంబును  నభ్రంలి 
వామహో ప్రోసాదసౌధగ చాతరంధ్రనిర్ణత ఘనసారధూపభూమన టలవిలోకసేసం 
జనిత జలథర భాంతివిభా 9ంత శిఖండి తాండవరుచిరంబును జిరతరా నేక దేవాలయ 

బోఘుసష్థిమాణతూర ర్థినినడ పరిభావిత పారావారకల్లోలఘోషంబును ఘోష 
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కామిన్నీ ప్రాణవల్ల భ బావనుదండపరిరకీతంబు నై పరులకు నలతీతం టై నమథు 
రానగరంబు చేరి వేలాలంఘనంబునేని వెల్లి విరినినమహోర్డ వంబు తెజుంగునం బట్ట 
జఅంబునకు ముట్టణంబు చేసీ చుట్టును విడినీన జరాసంధుని వేలంబుం గనుంగొని 
బలానుజుం డగువారి దనమనంబున, 1549 

శా, ఐదున్నాలుగునాటు రెండునిర మాడ టౌ పహీణుల్ సుట్టి సం 
ఇాడించెం బుర మెల్ల మాగభునెడ౯ా సామంబు డానంబు నం 
"భేదంబుం బని "లేదు దండవిధి శోభిల్లం యబై యోగించి యా 
భూ బేవీవరభార మెల్ల నుడువం బోలుకా జయోద్భానీ నై. 1880 

క, ఏ నవతరించు బల్లను మానుగం జతురంతధరణిమండలభ రము 
మానుపుకొజకుం గాదే ఫ్లూనెద నిదిమొదలు దగిలి భూభర ముడువన్, 1581 

ఆ, మగ ధనాథుం బోర మడియింవం బోలదు 
మడియ కున్న వీడు మరలి మరలి 
బలము. గనార్చుకొనుచుం బటి లెంచుం జజ లేళ. 
దుంప వచ్చు నేలదొసంగు దొటంగ, 

1582 
వః, అని యిట్లు తలపోయు చున్న సమయంబున నభోేభాగంబున నుండీ మహో స్త భాన మేతంబులును సపరిచ్చడ  సూతంబులును ననేకబాణబాణాసనచ క్రాదివెనిథా యుథో వేతంబులు టైనరథంబులు రెండు మనోరథంబులు పల్లవింప దైవయో గంబున జేర వచ్చినం జూచి వారి సంకర్షుణున కి ట్లనియె, 15883 
వూ, కంకు రామ రథంబు లాయుధములుకా గాఢ వు కాళంబు లై వింటక- వచ్చెను వీనిం చై కొని సురల్ 'మెచ్చక౯- నృవ'క్లేణులకా బంట్ంపం బని "లేదు చంపుము ధరాభారంబు వారింపు మో వెంటా నీయవతారముకా సఫల మా వేవేగ ౨ మ్థాజికిన్ , 1584 వ, అని పలికి, 

1585 క్క ఖరు ౨. దృఢకవచధను, శృరు త యధిగతరథానుచరు లే మదవ త్క_రు లై ఘనవార నై బల్క వారు లయ్యడ నాజి కేగి రతిఫీకరు లై, 1586 వ ఇట్లు సమరసన్నా హూంబునం బురంబు వెడలి, 
1587 ఉం అన్యులు దల్లడిల్ల దనుజాంతకుం డొ త్తె గఫీరభోవకా ఠిన్యమవో ప్ర భావవికటీక ఫరవద్మభవాండ జంతువై తన్యము ధన్యముకా దివిజ తాపసనమూన్యముం వీతభ కరా Wy To జన్యము భీతదుళ్చరితళా శత్రీననై న్యముం బాంచజన్యమున్, 1583 వ నీంధురభంజనపూరిత, బంథురత రశంఖనినదభారమున జరా సంధునికిం గ లనైన్యము, లంధము లే సంచలించె నాహావభూమిన్, 1589 వ, అయ్య వసరంబున మాగధుండు మాథన్చన క ట్ర్థనియె, 1540 
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స్కీ అదలించి రొప్పంగ నాలమందలు గాను గంధగ జేంద్ర, దసంఘములు గాని 

పరికించి వినగ నంభారవంబులు గావు వాజీంద్ర, -ప్రాసూరవములు గాని A 

పడవాలిం గరూల్చంగం ట్రాతబం డ్లి డివి గావు సగసమానస్యందనములు గాని 

ప్రియము లాడంగ నాఫ్టీకలోకము గాదు కాలాభవైరివర్దంబు గాని 

కే, మార్చ వనవహ్ని గాదు బాణాగ్ని గాని 
మురియ బృందావనము గాదు మొనలు గాని 

యమున గాదు నటింప ఘోరాజి గాని 

పోరు నీ కేల గోపాల పొమ్ము పొమ్ము, 1541 

మ, తరుణిం జంపుట మూ బకుం గాడవుటో థా త్రీజముల్ గూల్బుటో 

ఖరముం ద్రుంచుట కూ ఫణిం బజఫ్రటో గాలీ౯ నిబంధించుటో 

గిరి వా_స్తంబునం దాల్చుటో లయమహోగ్ని స్సారదుర్యారదు 

ర్భరబాణావాతి నెట్లు నిల్చెదవు సస్రాణుండ వై గోవకా, 1542 

వ, అడియునుం గాక, 15438 

సీ. నోవీకావ బ్లశీఘోవణంబులు గావు శింజినీరవములు చెన్చడుపలుచు 

వల్ల నీకరము _కృవారిథారలు గావు శఛరవృష్టి థఛారలు చక్కు నే 

ఘోషాంగనాపాంగకుటిలావాతులు గావు నిశి తాసీనివాతులు an హించు 

నాభీర కామినీహాస్తాబ్బములు గావు ముష్టిఘాతంబులు మురువు డించు 

తే, నల్ల పై పళ్లెగాదు సో రావనీశ, మకరస సంఘాతసంపూర్తముగధ రాజు 

వాహీనీసాగరం బిది ననజన్నేత్ర, నెజనీ నిను దీవిశై 'నడిచేడు ముంచు, 1544 

వ, అనిన శ్రీవారి యి ట్లనియె, 1545 

ఉ. పంతము లేల తో ్ లి జనపాలురం బోరుల గెల్చి నాడ వం 

డంతియ చాలే ికుదు లాడుట బంటుతనంబు త్ వయే 
(wy 

యింతటం దీఇనే మగధ యెటికి ట్రే "లెదు నీవ యత క్ర 

ల్పాంతమహోో గ్ర పావకుని నైన వారేంతు వరింతు సంపదన్, 1546 

కే, గనోపాలుండ వని పలికితి భూపాలక దీన నేమి పోరాడంగా 

గోపాలమహీపాల, వ్యాపారాంతరము దెలియ వచ్చుం బిదవన్, 1547 

వ, అనిన రోషబంధురుం డై జరాసంధుం డి ట్లనియె, 1548 

ఉ. బాలుండ వీవు క్భవ్ల బలభదునిం బంపు రణంబు నేయ గో 

పాలకబాలుతోడ జనపాలశిఖామణి మైనమాగధుం 
డాలము నేనె నంచు జను లాజడెడినవూటకు సిగ్గు వుక్రైడిం 

జూలుం దొలంగు దివ్యశరజూలుర మమ్ము జయింప వచ్చునే, 1549 

వ, అనిన నగధరుం డి ట్లనియె, 1550 
క, ఫౌగడుకొనుదోరే శూరులు, మగంటివిం జూవుదురు గాక మూగధ నీకు౯ా 
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మగతనము గలిగనేనిం దగు మెజియ వికళ్గనములు దగ వీపోరన్, 1551 

వ, అనిన రోషించి, 15542 

చ, వవనుండు మేసురేణువుల భానుకృ శానులం గవ్వువై వడికా 

వివిధబలౌఘముం బనిచి వేగము మాగధుం డావరించి భూ 
మ్యూవనచరిక్షులం గువిమ తావనినాథనిరాకరిక్షుల౯ కః 

దివిషదలంకరిష్ణుల నతిస్థిరజిష్ణంల 'రామకృష్ణులన్ ం 

మ, హయావమల్ గజబ్బంహితంబులు రథాంగానావముల్ శింజినీ 

చయటంకారములుకొ వివ ర్థితగ దాచక్రాస్త, నాదంబులు౯ా 

జయశోబ్దంబులు ఛరిభాంకృతులు నిస్పాణాదిఘోహంబులుకా 

భయద ప్ర పక్రియ నొక్కవీశ నెగనె౯ , బ్రహ్మాండ భేదంబుగన్ , 1554 

.వ మజీయు నయ్యుడ మాగధవమాధవవాహినులు లెండు నొండొంటిం దాశి రౌ 
ద్రంబున సంవ ర్హనసమయసము ద్ర ంబులుభంగి నింగికిం బొంగి చెలంగి చలంబునం 

దలవడి పోరునెడ మసరు కవిసి మహారణ్యంబులు వెలువడి మార్కొనుముద 

గజంబులమాడ్కి_ని మహాోత్క_ంఠంబు లగుకంఠీరవంబులతెజుంగున దుర్గ 

భంబు లగుశరభంబులచాడ్సునం చి చండంబు లగుగండ భరుండంబులగమనికం 

దమతనుమొనలకుం దలకడచి వీరరసంబు వివిధళభూపంబు లె నవిధంబునం బదు 

గురు నూర్వురు 'వేవురు గములై కులకుధరగుపాంతరాళంబులు నిండ సీంవా 

నాదంబు లొనర్పుచు నార్చుచు నట్టహాసంబులు నేయుచు నరివీరుల రోయుయం 

బటహకావాళ భేరళంఖశ బ్దంబులకు నుబ్బుచు గరగంబునం ట్ర బ్బుచు గదల వై, 

యుచుం గాండంబుల నేయుచు ముద్దగంబుల నొత్తుచు ముసలంబుల ముత్తుచు 

గుంతేంబుల గ్రుచ్చి యొత్తుచుం గరవాలంబులం ద్రైెంచుచుం జక్రంబులం ద్రు, 

చుచు శస్త్రంబులం దజుంగుచుం జి శ్రే, ంబుగం దిరుగుచుం బరిసుంబులం ది ద్రిషికొ 

ఖ్టుచుం బ్రాసంబులం 'బెట్టుచు కూలంబులం జివ్గుచు సురియలం గ్రుముచా బహు 

భ్ ంగులం బరా క క్రమించువీరథ టుబును నిబిడ సీరం ధ్ర చమునిరోపరబుల నాకా 
శంబు నిరవకాశముగ ననర్లళ చ శృమార్దంబులం బడున పోపదాతులు చదియ నరదం 

బులు దోలి నివిధాయుధ వ వ్ర యూ:సంబులవై రుల్మవుచ్చి చిందటివందణులాడు రథి 
కులును రథికళశరవరంపరలలోంపీంవక మహామోభు మేఘథారలకుం జలించనిధరణీ 

ధరంబులచాడ్పున రథంబులకుం గవిన్సీ కల్పాంత కాలదండిదండ వ, పఛచండంబు లగు 
ఈుండాదండంబులు సాంచి వూంచి కడనొగ లాొడినీ తిగిచి కుద్చి విజిచి కూబ 
రములు నుజుములుగ జిజజిణం ది చృప్పివై చియు భటుల జటులగతిం బంతుల కి 
య నెగుర వైచి దంతంబుల (గు గ్రుచ్చేయు ఘాోటకంబుల వ వృచ్చియు విచ్చిలవిడిర 

దిరుగుకరులును వజ్రివజ ఛారలకుం దప్పి కకువ్వులకు వయ జెక్కలు గల 
గిరులసిరులం బక్కెరలతోడ ఊపాషసూరవభీషణంబు లె మనోజవంబు లగుతురం 



క 

క 
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గంబులం బటిపీ తురంగవద పాంసుపటల వ్ర భఘాతబనాుళొంధ'కారంబులు గ రకలి 

తకఠోరఖడ్లమరీచిజాలంబు నివారిం చుచు నానా వృకారంబులం ద్ర తివూర్ణివాం 

బులం జించి చెంచాడు రావాుత్తులు గలిగి సంగ్రామంబు శీమం బయెస్ధి నందు, 

చడురథభనులు౭దెగుహారులును, బడుకరులునుమడింయుభటులుంబజి చుర ధిరముక్ా 

మడియుతల లొట/తనువ్రలు, పొడియగుతొడనవులునుమభురిపుని దెస లి గెన్ , 

ఛీతం బై హతసుభట్క వాతం బై భగ్న తురగవారణరథ సం 

ఘాతం బై విజయ శ్రీ, వీతం మై యదుబలంబు విజిగా నేం ద్రా 1557 

శా, యాథాగ్చే సరు: డీహాలాయుధుండు లోకోత్మ వ్ర ణాచోబల 

ట్లో 
స్రీ ధా రేయు(డు కృష్ణు డిట్టిఘనులం జిత్రంబు నేం డిట్లు సం 

రోధించె౯క బలముం దెరల్పె మగ ఛేంద్రుం డంచు నీతీంచుచుక 

సాఖా గ ంబులం బౌరకాంతలు మవోసంత ప్పలై రెంతయున్. 1559 

ఇట్లు దనమొనలు విజీగి పొణీనం గనుంగొని సమరసంరంభంబున హారి విశ(ం 

భ రాభ రణ వేదండశుం డాభంబు లగసబాహుుదండంబులు వించి విజృంభించి 

బి, ష్టోండకువారకుంభవరిస్ఫ్సోటనం బగు పాంచజన్యనినదంబు నిబిడనిర్హాతశ బ్దం 

బుగా నుదంచితపింఛదామంబు సంక్రందనచాపంబుగాం బ్ర శ్న్ఫహా స్తలాఘవం 

బున శ-రాకర్ష ణసంథానమోతుణంబు "లేర్చడళ నిర్వ కచ, క్రాకారంబుతో డ 

మార్తాండమండలప్ర ఖా ప్ర చండం బగు కారక దండంబులు (కొమైఅుంగుగా 

దిగ జేం ద్ర కర్ణ భీషణంబు  లగగుణఘోపణంబులు' ఘుమఘుమా రావదుస్ప 

పహూంబు  లంయనగ గ నంబులుగా రథతురంగమరింఖాసముద్దూతపరాగ పటల 

పరంపశాసంపాదితవుంజీభూతం బగుపెయీకటి యిరులు ఇ నసముసనురస 

న్నా వాచాతురీవిశేవ,ంబులకుం జొక్కి. నిక్కి కరంబు లెత్తి న _ర్హనంబులం బ్రవ 

_ర్రించునారదవా స్హనిన్యాసంబులు_ లీలా తాండవమండితమహోత్క_0ళంబు లగు 

వీలకంఠంబులు గొ సుందరసర్థిందన 'నేమినిక్షోషభీతు లయి కుంభికుంథం 

బులవై వ్రామవీరలు మ త్తమయూరకేకారవచకితు లై యువతికుచకుంభ 

ములమింద వ్రాలెకుకాముకులు "గా నానానరేం ద్ర ర కృవీపొసావరవళంబు లై 

వాచజఅచు చున్న భూత, వ్రాతంబులు వర్ష వరైతినిన్యనంబు లొసంగుబాతకం 

బులుగాొ నభంగసంగర ప్రే రకుండగువాలాయు భుండు వృష్టి కారణం బగుముంద 

సవిణారణంబుగా ననల్పశల్ప్చాంతకాలనీలవలాహాక ంబుభాతిం బరయగస మేనిచాయ 

తోడడం దోయజనాభుం డ రాతిచతురంగచేవా తే. శ్ ంబులం బుంఖానుపుం 

ఖంబులుగ నసంఖార్థితేబవాంవిధ దివ సై బెణవర్ష ంబులు గరియునెడ శస్తాస్త 

వరంవరాసంఘట్టనజనితంబు లగుమిడుంగులులు వ గాకాలవిహితవిద్యోతమాన 

ఖదోర్యతంబులును విశిఖవికీర్ణ వీరకోటీరఘటితపద్మ రాగశకలంబు లింద్ర, గోవం 

బులును మహితమార్షణవిదళితమ _తృమాతంగకుంభ మా_క్టికంబులు వడగంగ్లును 
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జటులార్షచం దళ రచ్చిన్న చరణంబు లయి కృష్ణ కప నిలు నిలు నుని పలుకుచుం 

నూలెకేమేనులు * కృషీవలకరసరళుథారావిద భీతమాలవి శాలసాలంబులును 
భాసురభల్ల భగ్నంబు లయినవదనగ హ్యూరంబుల వ లన డుబ్లెడుదంతపుంజంబులు 

మాలతీకుసునుముంజరులును నవ్యవారాచభిన్న దేహంబు లయి దిగ్ధనం గ్రాగ్టండ్ల 

వలన వెడలుర_క్షస్థందసందోవాంబులతో సంచరింవక (ప్రాణంబులు విడుచు 

శుండాలంబులు నెలయేబులతోడికొండలును గఠోరకాండఖండితంబు లయిన 

భుజాదండంబులతోడం గలనీ వడినవ డొ మయకంరి కాభరణంబులు భోగిభోగ 

సమేతకేతకీసుమంబులును చ భయార్ల వక్ష ల్లోలశ బసన్ని భంబు లయిన ఖేరీరవం 

బులు భీకర భేకనికరారవంబులును దారుజశేషువిలూనవాహవారణ మనుజమ స్స్ 

వ్కుంబు రొంపియు నై సొంపుమెజియ నాఖీలకీలాల చ బావాంబులు వనహించె 

నందు భుజంబులు భుజంగంబులుగం గపాలంబులు కమఠంబులుగ శిరోజంబులు 

శై వాలంబులుగం గరంబులు మోనంబులుగ హయంబులు నక్కంబులుగ గజంబు 

లు దీవులుగ ధవళచ్చ త్రంబులు నురువ్రులుగం జామరంబులు గలహాంసంబులుగ 

భూషణరత్న ేణు రాసులు వులినంబులుగ నొవ్పె నప్పుడు, 1559 

లయవిభాతి, హాసీతవారినీలనిభవసనము నిశాలకటి 

నసమునయనా ది పరిలనసీత మగు మేఘాో 

ల్లసనము వహింహః గరకిసలయుము “హీనునుణి 

విసరవలయద్య్యతులు డెసలతుదలందోం 

బసలు గురియంగ సరభసమున బలుండు దర 

హానీతము ముఖాబ్దమున నెసంగ ఘనకాలా 

యసమయమహో గతరముసలము వడి౯ విసరి 

కనిమసంగి శత్రువుల నసువులకుం బా వెన్. 1560 
లయవి భాతి, వ్రలయసమయాంతకుని చెలువ్రునం గటాతముల 

నలఘుచటులాగ్ని కణములు నెదరం గోలా 

హలముగ సువర్ణ మణివలయనిచయోజ్ఞ ౧లిత 

హలము వడిం జాంచి శిరములు నురములు న్ని 

గ్లలితములుగకా శకలములుగ నొనరింపం గని 

చెలుకుణ్ జరాసుతునిబలము రణవీధిం 

జలితదనుజావలికి బలికి భయభీతసుర 
ఫలికిం ద్రిజగచ్చలికి హాలికిం దలడిం చెన్, 1561 

శా,రోపోద్రే కక ళాభయంకరముహారూవంబుతో నొక్క_చే 
నీహిదండము సాంచి లాంగలము భూమిశో త్తమ గ్రీవలకా 
భూవల్ రాలం దగిల్సి రాం దిగిచి సంపూర్షా"ద్ధతి౯ రోశటక౯. 
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వేషంబుల్ నెడ మొ_త్తె రాముడు రణోర్టి౯ా నెత్తురుల్ జొ_త్తిలన్, 1562 
“+ హలిహలవాతకరికుంభ, స్థలముకాఫలము లోలిం దనరెం గృషికలాం 

వ 

గలమూర్షకీక వీజ్యా వలె వడి నద్నుతాపహావ తే. త మున్, 1568 
ధారా ర ఇ Ld 

"= తటీమి వాలి వాలాడు విగరుణు 
mm md? లట ఇ మడ స్ తొ కంద పలి “నంద గ 
సీం శదినీన పసిడి కుమురినికదము జెడ లె 

- 

వూ జ నలో మలో తలో జొ ఇళ a మీ రల సల్ అజో 

పోజింగసపవదుు నొదుంగిద నులు 

మబువడుం చెడు పుడిభముం చొంలు నశురలుం ఇచలుసా Male 
ఫ్ర మో ఇడ నీ వో wey x ల 

= వారి తీగ గోకతంబుల్క వారిదండేన మల్లం గప్పునాక్సతిం గడిమికొ 
ర 

బారి తిగ్య గోశతంబుల్క హరదంతర మెల్లం గప్పి నతిభీకరుం er 1565 
గో అలల ॥ ల న్ా ఖ్ ॥ % ళీ లో ఇ 

ఎ వదుగు ఆరగురు దర బొణముల్ గాంచిన గుదులు గుచ్చిన రిగిం గనాలువారుం 
ఇ క క్ష ఆం సా అప జ న్ టే కటల శాసన మున్ను చారు వీతీంచిశ వారల నోప్పీంచి (వ్రాలువావథ 

బదములు జొన్న పడ్డ శూవాులం బోర నిర్హూలిత బావా లె 'మొగ్గువారు 

తతముల రుధిరంబు జప్టీంవ నిర్హ్హరయుత శై లములభ ంగి నుండువారు 

= భాతృప్పుత్తమి త్ర బంధున్రల్ వీంగిన, నడ్డ మరుగు దెంచి యడంగువారు 
వాహనములు బెగిన వడి నన్యవాహనా, ధిష్టు లగుదు నెదిరి తెట్లవారు, 1566 

మణీయయును, 1567 

అ ఈకాయంబులం బొనీనంతటనె మూ కెగ్లేమి జేతృతముకా 

నీకుం చెల్లదు కృష్ణ నిర్ణరుల మై ని న్నోర్తు మా మూందట౯ొ 
వై కుంఠంబున నంచు బల్కు. క్రి య దుఠ్యాఠాస్త్రఖిన్నాంగు లై 

యాకంవింపక కొంద జాడుదురు గ రాషలాపముల్ కృష్ణంనిన్ . 1568 

ఇవ్విధంబున, 1569 

జగతీళ యేమి నెప్పుదు నగణితలయవార్లి భయద మె మూంగినయ 
మృగ ధేశుబలము నెల్లను బెగం జూచిరి వారియు వాలియుం డీ వ్ర శ్రీ డన్, 1570 

భువనభవస్థితివలయము, లవలీలం చేయువారికి నరినాశన మెం 
విషయ మైన మసనుజుం డై, భన 'మొందుటంబేనీ పాగడంబడియెం గ తులన్ . 

ఆసమయంబున, 1572 

అంహగిశర్ములు దల్లడిఖ్హ భయదావాంకారుం డై సీరి దో 

రంహ౨ బొప్ప వాలావాతి౯ రథథ నూర థసంబులం గూల్చిత 

త్పంపహోారస్పృృహా: జొచ్చి వళ్టును జరాసంధుకా మదాంధు౯ మహ+ 

కెంహంబుం బ్రతినింహొనుంఖ్యము బబ్బ శ్రీం బట్టునే ర్పేర్పడన్, 1578 

కుట్లు పట్టుకొని, 1574 

కుంఠితు లై పరుల్ బెగడ ఘోరబలుండు బలుండు వాని సో 
ుంఠ ము లాడుచుకొ దిగిచి లోకభయంకర మైనముప్టి.చేం 

40 00! 
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౫ ౧థగాస్టుం చేసీ కముకంబున "మొ త్తు భూభరత యో 

త్కంథు:డు చక్తి మాం దెట్ింగి కారన్ధను గ బని మాని యి ఖ్రనున్, 1671 

క దొగఖంసం బనిలేదు పొమ్ము బలసుదోహంబులం చెమ్మ చే 
గఖేవం బెడలంగ గము రిప్టలం దండింపు కాదేని భూ 

చే జ స్తగఖేలజ్జన మెల్ల మెచ్చ నృవ నీశ్ "ర్యోన్నతుల్ సూపి మే 
దగఖండంబులు భూతముల్ దినం దను తా్టగంబు నేయం దగున్, 1576 

వ, అని నగచు విడిపించిన చిడిముడికి నగ్గలం బమననీగ్దున మని నెమై 
గంబు సూవక కోపకవటభావంబులు మనంబునం చెనంగొనం దపాపు చేనీయైన 
వీరలం జయించెద నని పలాయితు లె నరాజులం గూడికొనుచు జరాసంధుండు 
దిరిగి చనియె సురలు గుసుమువ్యంబులు గురియ వాలియు హారియును మథురాన 
గ రజనవందిమూగధ వేగీియమాను లే వీణా వేణుమృంద గశంఖమందు వినినదంబు 
లాకర్ణి చుచు మృుగమరజలనీ క్షవినులవీధికాశతంబును వివిథచి త్ కేతనాద్య 
లంకృతంబును సువ మణిమయజయ _స్తంభనిబద్ధతో రణసంయుతంబును "వేదనాద 
నినాదతంబును సంతుస్టజనసుకులగోప్రరంబు నై నష్టురంబుం బ్ర వేశించి రందు, 

ఉ, వెల్లువ లై నవైరినృవవీరల నెల్ల జయించి వీటికి౯ 
బప్లిదు టి.నకృష్ణబలభ దులు వచ్చుచు నున్న వారు రం 
డుల్హము లారం జూత మని యున్న తేసౌఢము లెక్కి వారినై 
బల్ల వప్రష్పలాజములు వారపురంధులు సల్ల రెల్లెడన్, 1578 

వ ఇట్లు ప్రరంబు వ్ర చేశించి యుద్గ వ్ర కారం బెల్ల ను ఎగనేనున 'కెటింగించి కృష్ణుం 
దిచ్భావిహారంబుల నుండె మజీయు నెక్కు_వమశ్సరంబున నమ్హాగభుండు 
మహీమండలంబునం గ లదుష్టమహిపతుల నెల్ల ౦ గూాడికోని స వదశవారంబులు 
స్ప్పదకాతహిణబలసమేతుంజె మథురానగరంబువె. విడినీ మాధభవభుజాపా ED ణి యా లీ కారరవీతు లగుయాదవ్రలతోడ నాలంబు చేసీ నిర్ణూలితబలుం డై. పోయి 
రృమ్మణ నష్టైదశ యుద్గంబునకు వచ్చుసెడం గ లహవిద్యావిశారదుం డగునార 
దుండు కాలయవనుకడకుం జని యి ట్లనియె, 1579 

మ,.యననా నీన్రు సమ _స్తభూపతుబచావశఖర్వగర్యోన్న తిం 
బవనుం డథ్రములక్ హరించునగిది౯ా భంజించియు న్నేల యా 
దవ్రలక౯ గల్వవు వారలకా మజచియో దర్పంబు లే కుండి యో 
యవివేకస్థితి నొందిళళూ వెజచి మో ంపాన్యంబునుం జెంది యో, 1580 

క, ధహాదనులలోన నొక్క_(డు, మేనినినై సత్త (రేఖ మెజనీ జరాసం 
థాదులం దూలం దోలెను, దాదృశు: డిల లెండు వినవె తత్కర్మ ంబుల్, 1581 

వ, అనిన విని కాలయవనుం డి ట్రసీయె, 1582 
థొ, ఏమా నారద నీను చిస్పిననరుం జేరూప్చవాః జెంతవాం 
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డేమేర౯ా విహరించు నెవడు సఖుం ఇం దుండు నేపాటిదో 
స్సామర్థ్వంబునం గ యకళ్థిముల్ సలుపు నస సృద్భావాుుకెర ర్థీంబు సం 

గ్రానుకో ణి భరించి నిల్వం గలంజే గ ర్యాథ్యుంజే ఛన్నుమా, 1588 

వ, అనిన విని దేవముని యి ట్లనియె, 1584 

నీ, నీలజీమూతసన్ని భశరీరము వాడు తామరసాభ నేత త ములవాండు 
.వూర్లేందుబింబంబుం బో లెడిమామువాం దున్న తదీక్ట బావువుల వాడు 

ల్ది శ్రీవత్సోలాంఛనాంచితమపళోరము వాండు కౌస్తుభ సుణివదకంబువాండు 

న్ఫీ శ్రకరసీతకాకేయ చేలము వాడు మకరకుండలదీ వి మలయువాండు 

కే, రాజ యింతంతవాం డన రానివాడ్కు మెజనీ దిక్కుల నెల్ల ను మెజయువా(డు 

జెలిసీ యేవేళలం దైన దిరుగువాండు, వట్ట నేర్చినం గాని 'లోయడనివాంయ, 

వ, అని మటియు నతనిల క్షణంబులు చెప్పిన విని సరకు చేయక, 15836 

ఉ. యాదవుం జెంతవాండు (వ వళయాంతకుం డైన నెదిర్చెనేనియుం 

గా దనం బోర నుత్కలహాకర్క శ బాహాంధనుర్యిము_క కనా 
నాదృఢ హామపుంఖకఠినజ్వులద స్త్ర స్తృవరంపరాసము 
త్వ్పాదితవవి హ్నీ కీలముల భస్మ ము నేనెదం దాపసో త్త తమా, 1587 

వ, అని వలికి కాలయవనుండు మూడుకోట్ల మ్లేచ్చవీరులం గూడుకిోొని శీఘగమ 
నంబున దాడి వెడలి మధురాప్రరంబుమిాంద వీడిసినం జూచి బలభ ద్ర సహితుం 
డై కృష్ణం డిట్లని వితర్కి_ం౦చె, 1588 

సీ, యవనుండు ఫర మెల్ల నావరించెను నేంటియెల్లింటిలోవల నీనడుమను 
వమాగ ధుండును వచ్చి మనమిాంద విడియును యవనమాగధులు మహో పృబలులు 
పురి రెండువంకణ బోేరుదు రట్టిచో నో పినభ్రంగి నొ కొక్క. చోట 

మనము యుద్ధము నేయ నుతి యొక్క జెడసొచ్చి బంధులనందజం బట్టిచంపు 
తే, నొంజెం గొనిపోయి "వెజం బెట్టు నుగృకర్తుం 

డైనమాగభధుం డది గాన నరివరులకు 
విడియ బో రాడంగా రానినిషనుభూమి 
[దరి శే నేసీ యం దోనుప వలయు, 1589 

* అని వితర్కింంచి సము,ద్రు నడిగి సము దృమధ్యంబునం బండ్రైండు యోాజనంబుల 

pes నంతియవెడల్నుం గలదుర్ల వ రప చక ంబు సంపాదించి కన న్మథ ఫ్రంబునం గ 9 

ముండు సర్వాళ్ళ ర్యుక రంబుగ నొక్క.నగరంబు నిరి ర్కింపు మని విశ్వకర, రం బంచిన, 

ఆ, నరుణుపురముకం"టు 'వాసనవుస్రరికంకు భనదువీటికంకు దండధరుని 
నగరికంచు హానగ రంబుకం కొం చి స్ఫుటము గాల నొక్క_పఫురముంజేనె, 

వ, అందు, 1592 

క్క, ఆకనము తోడిచూ లనం శ్రూకారము పొడవు గలదు పాతోళమహో 
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లోకముకం కును. లో కెంతో కల దావరిఖ యొటుంగ దొరక దొకరికిన్, 

క, కోటయు మిన్నును దమలోం బాటికి జగడింవ నడ్డపడి నిల్చినవా 
చాటులరుచిం దారకములు కూటువ లె కోటతుదలం గొమ రారుం బురిన్.1 9% 

రా. సాధు జ్యారక వాటకుడ్యువలభ్ని సంభార్ష శాగేవాలీ 

వీథి చేదినవాతచత రస" పెళ్ళ శఘూణ వ, పా 
లే జ 4" Cn] నీాథాట్లాలకసాలపార ఫ్రశిఖాసొపాన... స్థానముల్ 

ల న్! (| a 
స్ు శ్రీ భుర్యస్థితి నొప్పుం గాంచనమణిన్ని గంబు లై యనస్వుదన, Ld WwW లథి లి 

అజర్ FOR snr mn wR a సూ క, కూడి గృవాంబులు దిరుగయ, మేడలతుదిసీలుపుజం' మేం గది 'గొబల్ 
Wd | 

/ ఫన్ Gp 
# emia భి ఎ mel య్ by (ఉమ్ము y aim గ గ 

¢ గీ | కీ డింపరు పురుషులతో ర వ్ర కంద ద్య్యళ లందు వ్ వం. 9 X 193 Uy © ( 
ఆ, అయతన yg నీలమణి వోటక నిర్మిం వార్ష జ సాధదా 

తాయనరం ధ్ర నిర్ణతని తా భ్ర యువా ర గూవభూముయుల్ 
తోయదపం కులో యనుచు కం గొహీరుహారమర్జిశాఖలం 

we ళీ ఫా? లో ల జేయుచు నుండుం దాండవవి కేవము ఆగురి? ౫ కినంఘుముల్, 1507 
ఆ, సరస నడచు చుండి సౌథా గృ హేమాసం, భములలోన నినుడు శ్ ఫలింవ 

"నేర్చరింప తేక నినులు వెక్కం ద్ర చుం జలు సూచి చోద్యాసడుదు రందు, 

ఉ శ్రీరమణీయగంధములం జెన్ను వహించు బురీవనంబులం 
గోరకజాలక _స్తబకకుట్టలపుప్పమరంద వూరవి 

జ నే టిలో సె ఖే స్ఫారలతా వ్ర, కాండవిటవ? 'ఎదవల్ల నవల్ల దీన్సి ఫా 

టీ 

pe 

సారపరాగ మూల ఫలసంభ్ళ తవ్భ కల తావి శేపముల్, 1599 
క్క శ్రీకరములు జనహృదయవ్య శీకరములు మందపవనశీక్ష మహాంభ 

న్ఫీకరములు వహాంసవివాం, గాకరములు నగరికు నలయాళ్టాకరముల్ , 1600 
క, నవకుసుమామోదభరా,జవనము రతిఖన్న దేవాజన్వేదాంభో 

లవనము సమధిగతవనము, పవనము విహారించుం బౌరభవనములందున్, 1601 
క బ్రహత్యము లఘు వగు నని, బహయు బిరుదులకు వచ్చి వట్టడు గాకా 

(బ్రహ్గోదికళలం దత్సురి, చ్రిన్గాజనుల్ బ్రహ జిక్కు_ పబుపరె చర్చన్, 1602 
క, నగరీభూసురకృతలస, దగణితమఖభూమవిహిత మై కాక మహో 

గగనము నీలం బగునే మిససలంగ బెడం గగునె గృవాసమృగ్ధం బయు్యున్ , 
క, తిరుగరు పలు కర్లులకును, సుములోకు ధన మిక్తు రితరసువతీముణు లభ 

మరుగరు రణమునం బిఆిందిక్కి నరుగరు రాజన్యతనయు లానగరమునన్, 1601 
క, రత్నాకరమై జలనిధి రత్నము లీ నేర చేజిరత్నాకరమో 

రత్నములం గొనుదు రిత్తుగు, రత్నాకరజయులు టైళ్యగత్నములు పురిన్, 1605 
క, తుంగంబులు కరహతగర్కిశ ఎంగంబులు దానజలవ ఫీక్సుతభ ్టంగీ 

భృంగంబులు పటుశై లస, మాంగంబులు నగరిమ _్తమాతంగంబుల్, 1606 



తే, 
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వీ యములు జితవవనమనో 
ఫో . 
రయములు కృత జయము లధికరమణీయగుణా 

నయములు సవినయనులు ని 

ర్భయములు హతరిప్రచయములు సట్టణవాయముల్ , 1607 

పులులవగిదిం గంథఠీరవ్యముల క్రియ శరభములదూడ్కి. ముదితమ చేభం 

బులతెజుంగున నానావిథ,క లహమహోద్భటులు భటులు గల రావీటన్, 1608 

', ఆవీట నుండువారిక్తి భావింప లేవు తుత్చిపాసాదోలు త 
ద్రోవిందక, ఎ పావళమున, "దేవ వ్ర తిమా॥ను లగసచు దీపింతు రిలన్, 1609 

ఆస క్రీ కృష్ణ ముఖావలోకనమంద వారిషాద నేవనమంద చింత 

'విజపు నారాయణవిముఖ కార ఫ్రములంద పారనళ ఫ్ట్ము విష్ణుభ _క్రియంద 

బాప్పనిర్లతి చక్రివద్యసం స్తుతులంద వత,పాతము శార్దిభ క్తులంద 
(ఎ 

లేమి గోవిం చాన్యలీలాచరణమంద శ్ర నవమము గోవిందపూజనములంద 

బంధ మచుు తేతరదుష్టపదములంద, ౪ జ్వరము వమూధవవిరహిత క్షణములంద 

మచ్చరము ds కైంకర్యముతములంద, నరవరో_త్తమ వినుము తన్నాగరులకు, 
వ, మజీయు నప్పురవరంబున హారికిం బారిజాతమహీజంబును సుధర్మ యనియొడి 

క 

'దేవసభయును దేవేంద్రుం డిళ్చె కన్టెకదేశంబుల నలుపు గలిగి మనోజవం 
న. 

బులును శుక్ల వర్ల ంబులు నై నతురంగంబుల వరుణుం డొసంగా మత్ప్యకూర్మ 

వద్మమహావద్మశంఖముకుందకచ గ్ఫృవనీలంబు లనునెనిమిదినిధులం గుబేరుండు 

సమర్పిం చె నిజాధి కారసీద్ధికాఅకసం దక్కి_నలోక పాలకులును దొల్లి తమకు భగవ 

త్కరుణాకటాతవీవమణంబుల _సంభవించినసర్వసంపదల మరల నతిభ_క్టితో 
సమర్పించి రివ్విధంబున, 1611 

దర్చించి చేసీ ప్రరము సృదుర్పించెసు విశషకర్శ మంగ భనుణసం 

తర్పితగ హ్యారికిని గురు )దర్చితదోగిఖ ప్ర వవావాతరికి౯ా వారికిన్, 1612 

వ, ఇట్టు విశ్వకర్శనిర్శి నిరితం చె చైనద్యార కానగ రంబునకు నిజయోగ ప వఖావంబున మథు 

'రావురజనుల నందం జేర్చి బలభద్రున శకెటీంగించి తదనుసుతంబున నందన 
వనంబు నిర్దమించువూర్వదిగ్ధజంబు పసన మేరుగిరిగహ్యూరంబు 'వెలువడుకంకీ 

రవంబు తెజంగున వారిహయదిగంత రాళంబున నుదయించునంధ కారసరిపంథి కై, 

వడి మథురానగరంబు వెలువడి నిరాయుధుం డై యెదురువచ్చుచున్న హరిం గని, 

రీ శ్రీకృక్లుండు నిరాయుధుం డై కాలయవనుడు వెంట నంట బరుగెక్తుట కియా 

ను, కరిసంఘంబులు లేవు. రావు తురగాఘంబుల్ రణ వ్రాతేముల్ 
వరిసర్పింపవు 'రారు శూరులు ధను ర్భాణానిముఖాయుధొ 

త్మ.రముం బట్టండు క్ర శృశాసయుత మేఘస్సూ రర రితో మాలికా 
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ధరుః డొక్కం డడె నిర్ణ్షమించె నసగరద్యారంబునం గ ంట్ రే, 1614 

శా ఎన్నే నయ్యె దినంబు లీనగరివై నేతెంచి పో రాటకుళా 
ము న్నెవ్గండును రాండు వీం “దొకండు నిర్షక్తాయుధుం జెంగు బెం 

ఇ న్న న్నోర్వలగనో ప్రి యోక్ర్తులకునో శ్ర గోరియో చూడు డం 
చు న్నాల్మీ యజనంబుతోడ యవ నేళుం డిట్లు' తర్కింవంగన్ , 1615 

క, విభు లగు హవ, ముఖుల్క కఖభిముఖుం డై నడవ కుండు నట్టిగు ణాఢ్య్యుం 

డిభరాజగమన "మొప్పయ, నభిముఖుః క నడం గాలయవనున కధిపా, 1616 

వ, ఆసమయంబున నయ్య్యాద పెంద్రు, "నేర్పడం జూచి, 1617 

మ, వనజాతాకు(డు సీంహమధ్యుండు రమావతుండు స్త శ్రివత్సలాం 

ఛనుం డంభోధరబేహుు6 డిందుముఖుం డంచద్దిర్హ బావుండు స 

దన మాలాంగదహోర కంకణసమిద రత్కుండ లుం " డితం డా 

ముని సూచించినవీరం డౌ ననుచు నమాథుండు గాఢోద్ధతిన్ . 1618 

స్కీ చటులవాలాభీలనై ౦హికేయానిభంగి లాలిశేతరజటాలరిక దూలం 
బ్రశయావస రబ్బవాద్భానుో పాతిద్యుతిం బనుహారుణళ శృశ్కువటలి ప్రై పల 

గాదంబినీచ్చన్న కాంచనగిరి భాతిం గవచసంవృతదీర్థ్య కాయ మమర 

వల్రీకసు సు_ప్పదురాష రాహ్వికై వడిం గోళంబులో వాలు కొమరు మిగుల 

అఆ, నాళ్చి "వేర్చి మించి యళ్యంబు గదలించ్చి కమలసంభవాదిఘనుల చైనం 

బట్ట రాన్మిప్రోడం బక్షైద నని జగ్క దవనుం బట్టం గదినె యవనుం డథిప, 1619 

క, ఇటు దన్ను. బట్ట వచ్చిన, బటుతరజవరేఖ మెజనీ వట్టువడక ది 
క్షటము లదుర వారి వాఠెం, జటులగతి౯ా వాండుం దోడం జను బేరంగన్, 

వ, అప్పుడు కాలయవనుం డిట్లనియె, 1621 

మ, యదువంశో త్తమ పోకు పోకు రణ విరా నర్హంబు గంసాదులక్ 
గదనతో ణి జయించి తీ వని సమి'త్యా_ మంబునళా వచ్చితికా 

విదితఖ్యాతులు వీటింబోవ నరికి౯ వె న్నిచ్చి యిబ్భంగి నేం 
గుదులే రాజులు రాజమా త్రుడవె వై గుణర్థింబు వచ్చుం జువిగా, 1622 

మ, బలిమిక౯ా మాధవ నేడు నిన్న భువన చఖ్యాతిగాం బట్టుదుకా 

జలముల్ సొచ్చిన భూమి, క్రీ క్రింద జనినకా జై లంబ్నువై 'నెక్కిననా 

లిదండకా విలనీంచిన ౯ విశ్చతరూవ 'ంబుు “బ్ర వేశించిన౯' 

జలధిక్ దాటిన స ల జన్మ హలికొశ్యాటాకృతుల్ దా'ట్సీనన్ , 1628 

వ. అదియునుం గాక, . 1624 

మ. శరబుల్ దూజను మద్దనుర్షణ తా శబ్దంబు శేకేర వొ 
హరిరింభోద్లతేధూళ “వ. గకటా జ స్కుండ వె వ పొతె దు 
( 1 + ఓ wrth యా సగవై నేసియ" బాత్ ఇదనీ మకా చణ కోజ్టిత్రోేం 
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గరితో మల్లురతో జరాతనయుతోం గంసావనీనాథుతోన్, 1625 

వ, అని పలుకుచు: గాలయవనుండు వెంట నరుగు బేర సరకునేయక ముందహోసంబు 

ముఖారవిందంబునకు సౌందర్యంబు నొసంగ వేగిరవడకు రము ర మనుచు 

వారియును, 1626 

నీ, అదె యిదె లోయుడె నని పట్ట వచ్చిన గుప్పించి లంఘీంచుం గొంతదడనవు 
వట్ట రా దీతని పరు వగ్గలం బని భావింపంగా సవిరావమున నిలుచు 

నడరి పార్మ (ంబుల కడ్ల కద్దంబు వచ్చినం గడించి యిట్టట్టుం గకురు వెట్టు 
వర్రీ కతరుసరోవరము ఫ్డ్డం దైన సవ్యాపస వ్యసంచరతం జూపుం 

లే, * బల్లి ల ముల డా దిబ్బల ఏ బయలుపదును, నీడలసం బోవు నిజుముల నిగిడితాణు 

నన్ను యట్టిననీవుమూనవుండవనుచ్చు యవనుం జెగవంగ బవాుంజగదవనుం డవుడు, 

వ, ముజీయునుం 1628 

సీ, సకలభూత, వ్రాతీసంవాసుం డయు్యును వనములు నగములు వరుస చాంటు 
. లోకోన్నతుండును లోకచమ్రుండు నయ్యు మాటీమాటికి నిక్కి మగిడిచూచుం 
బతవిపతసంబంధకూను్యుం డయ్యూం దను వీవతుడు వంటం దగుల నిగుడు 

విజయాపజయ భావవిరహితుం డయు్యః దా నవజయంబును చెందినట్లు తోయ 

ఆ, నభయభయవిహీనుం డయ్యు ఫీతునిమాడ్కి_, గానయడును సర్వకాలరూపుం 
డయ్యుం గాలచకితుం జైనవ్రైవడి వనమాలి పజిచువెజుప) మాలి యధివ, 

వ, కివ్విధంబునం 1680 

క, దారితశా త్ర వభవను నృపారమపహోవేగవిజతవవనుకా యవనుకా 

దూరము గొని చని కృష్ణుడూ ఘోరంబగనొక్క_ కై లగువా వడిం బొ చ్చెన్, 

క, అదె లోంబడె నిదె లోయబడ్కె నదె యిదె పళ్టైద నటంచు నాశావళుం డై 

యదుసెంవానిపదపద్ధతీ, వదలక గిరిగ వ్యూారంబు వాండుం బజొచ్చెన్, 1682 

వ ఇట్లు సొచ్చి మూడఢహృదయంబునుంబోలెం దమరకివూర్లం బయినగుపహోంత 

రాళంబున దీర్గ రతల్పన్నిద్రితుం డై డై గుజువెట్టు నున్న యొక్కమ హాపురుషు నిం 
గని శీ శ్రీవారిగాని దలంచి 1688 

ఉ. ఆలను నేయ లేక వురుషాథమ దుర్గ భకంటకద్రు దుమా 
ఫీలమహోశిలాస హితే భీక రకుంజర ఖడ్గనీంహాశా 
రూ లతర కుసంక లితదుర్చప థంబునం "'బాజుకెంచి యో 

శై_లగువాశా సనిద్రుక్రియం జాయగి నటించిన బోవ నిత్తునే, 684 

క ఎక్కడ నెవ్యారలకున్కు జిక్ళ.ననుచు నారదుండు నెవ్చెను నాకుం 

జక్కితి వెక్కడం బోరే:ద్యు నిక్క ముగా నిద వుత్తు ని న్నీ కొండన్ 6805 

ఆ, అనుచు యవను( డట్టహోసుబు 7 వించి శోటు€ క ఠినక్ లీళ సదృళ మైన 

పాద మెత్తి తన్నెం బ ఆ తై హంబ్కు నగగ హం బ్రతిన్వనంబ: నిగుడు ra 
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ఉ, తన్నిన లేచి నీల్లీ కనుందమ్థులు మెల్లన విచ్చి లోపలకా 

సన్న వు(గిన్క. వర్షిల దిశల్ గని దృష్టిసమిద్ధవి గహ 
త్పన్నమహోగ్నికీలముల భస్మను నేనె నతండు సాయక 
చ్చిన్న విరోధికంఠవనను శ, భవను౯ా యననుకొ లఘు క్రియన్, 1687 

ట, 9 శ్లేకతణమాత్రంబున యననుండు నీ అయ్యె ననిన విని రా జి ట్లసియె, 1638 

_శప్రు(ర్రె ముచుకుందునిపూర్వక థాభివర్డ నము థ్రిత్రా 

ఆ, ఎవ్వం “డాతం డతని శకెవ్యండు దండ్రి ఘా, రాద్రిగుహకపు నేటి కతండు వచ్చి 
నిదవోయె యవను నిటు గాల్బ నెట్లో-వెం 'దెలియంబలుకు నాకు ధీవరేణ్య, 

వ్య అనినం బరీశీన్న రేం బ్రునకు నతికుతూహాలంబుతో శుక యోగివరుర్ణం డిట్లనియె 
నివకుకులసంభవుండు మాంఛథాతకొడుకు ముచుకుందుం డనురాజు 'రాతస 
నీకు లైనవేల్చులం 'బెద్దకాలంబు సంరథతీంచిన మెచ్చి వా రసురలోకరత్షకుం 
తైనయారాజుకుమూరునికడం జేరి యి ట్లనిరి, 1640 

మ, జగతి న్నిర్రతకంటశం బయిన రాజర్లింబుకా విసర్జించి శూ 
రగణాగ్రైసర వెద్దకాలము మముకా రతీంచి తీలోన నీ 
మగువల్ మిత్రులు బంధులుకొ సుతులు సంబంధుల్ భువికా "లేర కా 
లగతిం జెందిరి కాల మెన్వరికి దుర్గ ంఘర్థింబె దా నారయన్, 1641 

క, కాలము వబలులకును బలి, కాలాత్తుం డిశ్వరుం డగ ణ్య్యుండు జనులం 
గాలవశళులం గాం జేయును, గాలము గడవంగ తేరు ఘను లెవ్యారున్ 1042 

క, వర మిచ్చెద మర్థింపును, ధరణిశ్యర మోశత్షపదవి దక్కను మే మె 
న్వరమును విభులము గా మ్రిళ్యరుం డగుహరి దక్క మోతసంగతిం చేయన్, 

వ, అని పలికిన దేవతలకు నమస్కరించి ముచుకుందోండు ని ద్రం గోరి చెవదత్తన్మిద్రా 
వళుం డ్రై పర్గతగుహంతే రాళంబున శయనించి యుండ యవనుండు నీవైన 
వీపుకు హరి ముచుకుందుని ముందట నిల్చిన, 1644 

+ ననరుహలోచను వై జయంతీదానుశోభితు శాకేందుసుంద రాసు 
కుక రకుండల కాంతి మహితగండస్థలుం గ" స్తుఖాలంకృతు ఘనళరీరు 
ఛీ, దత్సలాంఛనాంచితవక్షు మృగ రాజమధ్యుం జతుర్భావు మందపహోసుం 
గాంచననన్ని భళా వేయవాసు గాంభిరర్టిసౌొండర ఫశ భితుం బ్రసన్ను 

ఆ, నమ్మహాత్తుం జూచి యాశ్చర్యమును బొంది, తన్మనోజ్ఞదీ ప్తి దనకుం జూడ 
నలవి గాక చకితుం డై యొట్టకేలకుం బలిశెం బ్రతి నవనిపాలకుండు, 1645 

మ, శళినో యింద్రుండవో విభావసుఃడవో చండ ప్రభా ఠాశివో 
శశియూడామణివో పితామునాంండనో చ కాంకహా స్తుండవో 
దిళలుకా భూమియు మిన్ను నిండి నిచె నీతేజంబుం జూడంగ దు 
ర్వశ మై యెన్య(డ వేల వచ్చి తిచటకొ న్నర్తింి దేశాకి వై, . 1646 

హోకా 
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క, ఈయడవి విషమకంట భూయిష్ట్రము ఘోరస _త్తషపుంజాలభ వ్టం 

బో యయ్య యొట్లు వచ్చితి, సీయడుగులు కములపత్ర త్ర్రృనిభములు సూడన్, 1647 

వ, మహాత్తా యేను సీళుక్రూమణంబు చేయం నవ సీజన్ల గోత్ర యు లే నె 

ఆజుంగ “నర్మ ండ నేని నెజింగింపును నే నిత్యాకవం తస ంభవుండ "హూంథాతృ 

నందనుండ వే ముచుకుందుం డనువాండ దేవహిచాగ్ధంబు చిరకాలజూగ రాం 

తుండ నయి నీ ద్ర నోంది యిం ద్ర యసంచారంబులు నుటిచి, 1648 

శావ ని ద్ర చుచు నుండ న నొక్క_మనుజుం 'డేతెంచి దుష్క_ర్లుం దై డే 

తానీత్రై చెడె నాత్నకిల్భినమున౯ా దర్చో గుం డై యంతేటక 
శ్రీనాథాక కృతి వై ననిన్నుం గని వీథీవ న్న క కుండ నై 

క్సత్వంబుకు జందితికొ నను గృపాదృష్టిక- విలోకింపవే, 1649 

వ అనిన విని మేఘగంభిరభాహణంబుల వారి యిట్లనియె, 1650 

సీ, భూరజంబుల నైన భూనాథ యొన్నంగం జనుం గాని నాగుణజన్మ కర్మ 

నామంబు లెల్ల . నెన్నంగ నెన్యరుం జూల రది యేల నాకును నలవీ గాదు 

నేలకు ప్ర c వై ననిఖలరాతసులను నిర్జించి ధర్మంబు నిలువ బెట్ట 

చ్చి వచే ౫ మున్ను నే ఎబ్రార్థింపం బడి వసు'జేన్రునీంటను వాసుచేవు డన 

ఆ, ona నవతరించి కంసాఖర్థిత' నున్న, కొలనేమిం జంపీ ఖలుల మజీయు. 

దు ద్రుంచు చున్న వాండం వొడరి నీపూడ్కి. నీ వైనవాండు కాలయవనుం డనఘఫు, 

వ, వసము తొల్లియు నీవు నన్ను నేనించినకతంబున ని న్ననుగృహింప నీశై లగు 
వాకు నీ కెంచితి నభీష్టంబు లయినవరంబు లడుగు మిచ్చెష మద, క్త లగు 

జనులు గృమ్మణి శోకంబున కర్టులు గా రనిన వారికి ముచుకుందుండు నమస స్క 
రించి నారాయణ'దేవుం డగుటి యెణీంగ యిరువదియెనిమిదవమహోంయయుగ ం౦బు 
నందు నాతాయణుం డవతరించు నని తమన్న గరుండు చెప్పుట దలంచి, i652 

ఇత్ర ముచుకుందుండు శీ శ్రీకృష్ణుని స్వ స్తోత, ము వేయుట థతా-, 

క్క నీమాయ: జిక్కి పురుషు స్ర్రీనూలి రికజనము | నిన్ను సేవింపదు వి 

తామయగ్భహాగత మై మె సుఖ, తామస మై కామవంచితేం బయి యిీశొ, 1658 . 

ఉ, పూని య నేకజన్మ ముల బొంది తుదిం 'దనపుణ్యకర్తస సం 

"తానమువే రెం గర్హవస సుధాస్ట్రలీం బుట్టి వవూర్ష్మ జేపాలం డై 

మానవు జై = గ్బ చన గం బడు మంద డజంబు తృణాభిలాపియై 

"కొనక పోయ నూత: బడుశై వడి నీవదభ_క్లీపీనుం డై, 1654 

క తరుణేవు తృధనాదుల, మరగి భుహో రాజ్య వివమదమత్తుడ నై 

నరతనులుస్థుండ గున్యా కరయంగ బవాుుశొల మిళ యాజడివోయున్, 

క ఘుకీ టకుడ రసన్ని భం బగ, చటులక శేబరముం బొచ్చి జనవతి నంచుం 

బటుచతురంగ ౧ంబులతో, నిటుం నటుం దిరుగుదును నీను నెటుంగక యిీాశొ, 
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ఆ, వివిధ కామభోగవిషయలాలసు మత్తు, నప్రమ _తృవృ తి నంకేకుండ 
వె వై ననీవు వేళ యరసీ తు ,ంతువు సర్ప మొదింని మూషికంటు నొడియునట్లు, 

క, నరవరసంజ్ఞిత మై రథ, కరిసేవిత మెనయొడలు కాలగతి౯ా భీ 
కరమృగభ తీత మై మె దొ _స్తరవిశ్కమిభస, సంజ్ఞితం బస నీకా, 1653 

ఆ, సకలదిశలు "గెలిచి సములు వర్ణింపంగం జారుపీళ మొక్కి సారభౌాముః 

డైన సతులగ ఎహాములందుం త్రీ డాభోగ వృత్తి నుండునిన్ను వెదక లేండు, 

ఆ, మాననంబుం గట్టి మహితభోగంబులు మాని యిం శ్రి యములవుదను లడంచి 

తవము నేనీ యింద్రతయ కోరుంగాని నీ యమృతవదము గోగం డజ్ఞాం డీశ, 

నీ, సంసారియై యున్న జనునకు నీళశ్యుర నీకృవ యెప్పుడు నెజయం గల్లు 
నప్పుడు బంధంబు లన్నియు దెగిపోవు బంధమోతుం వైనం థత్రాప్త మగును 
సత్సంగ మంబు సత్సంగ నుంబున నీదుభ క్రి కి నీదించు నీభ' క్రి కీవలన 

సన్లు క్తి కీ యగు నాకు సత్పంగమనుకం శు మును రాజస్టబంధనిర్తూలనంబు 

కే, గలిగినది చేవనీయను న్యుగృహూము గాదె 
కృష్ట నీనేవ గాని దక్కినవి వలదు 

ము_క్ట్ సంథాయి వగునిన్ను ముట్ట గొలిచి 

యాత త్మ బంధంబు గోరునే యార్వ్యుం ఉందు, 1661 

వ, కాన్రునరజ _స్థమస్స _క్షషగుణంబుల యనుబంధంబు లగునె నై ళ్యర్యళత్రు, తు మరణధ్షాది 
విశేవంబులు విడిచి యిరాశరుండును విజ్ఞానఘనుండును నీరంజనుండును "నిరు 

ణుండును నద్గయుండును నై నై నపరమపురుష ని ని న్నా శ్ర యించెద జిర కాలంబు 
గర్మఫలంబులచెత న్నార్తండ నై క్రృమ్గజుం దద్యాసనల సంతప్పుండ నై తృష్ట్రం 
బొయక శ తువు శై తె నయిం ద్రి,౮ మము లాటీంటినీ గెలువ శేసినాకు శంతి యె 
క్క_డిది విష్నోండ నై. నై నన నన్నూ నిర్భయుం జేసి రటీంవు మనిన ముచుకుందునికి 
వారి యిట్లనియె, 1662 '! 

ఉ, మంచిది నీదోబుద్ధి నృషమండన నీవు పరార్థ మెట్లు వ 
_ర్తించిన నైనం గోరికల దిక్కునం జిక్కవు జులు నిర్మలో 
దంచితవృ శీ త్రి నా గొ లుచుభన్యు లబద్నులు నెట్లు స్ ని 
శ్పంచలభ క్రి గ ఖెడిని సరము నే నేలుము మాన 'నేటి!న్, 1668 

వ, నరేంద్రా నీవు తొల్లి తత్ర త్రీథర్మ-బున నిలిచి మృగయావినోదంబుల జంతువుల 
నధియినవినాండవు "'తవంబసం దెత్కర, విముక్ష్శుుడ వై తర్యాతిజన్మ ంబున సర్య 
భూ తేస సఖత్వంబు గలిగి టాహణన్రైష్ట పండ టై సన్నం జరెద వనీ వీడ్కొలిపీన 
వా దికీ( ది ,దతశీణంబు వచ్చి సమస్కరించి గువా "వడలి ౩ సూక్త ప ప్రమాణదేహంబు 

లతో నున్న మనుష్యపకువృత తాదులం గని కలీయు.గంబు పప వం బగు నని 
తలంచి యు ర్తరాభిముఖుం ua తపోనిస్థంం డగుచు సంళకయంబులు విడిచి 
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సంగంబులు పరిహరించి విష్షునియందుం జి _త్తేంబుం జేర్చి గంధమాదనంబు వ వె ర్ం 
శించి మణీయు నరనారాయణ వాసం ఖై సబదరికాశమంబు చే శాంతుం డై వారి నారాధించు చుండె నిట్లు ముచుకుందుని వీడ్కొని, 1664 

కా, అచ్చివ్రప కట చ, తౌవరవిచే నాశాంత శాళంబులం 
బ్రచ్చాదించుచుం ౮గమ్షణకా మథురకుం బద్దాతు 'జేఠెంచి వీ 
డాచ్చాదించి మహానిరోధముగం జక్తాకారమై యున్న యా 
బ్రుచ్భ్చ వాతము నెల్ల ద్రుంచె రణభూమిం చెంవు సొం పాఠరలో న్, 1665 

తెరి జరాసంధుండు (వవర్ష గిరిని దహించుట శ్రిత 
వ ఇట్లు ముచ్చులం బొరిగొని మజణీయు నమథురానగరంబునం గలభనంబు ద్యార కానగరంబునకోం బంచిన మనుష్యులు గొనిపోన్రనెడ, 1666 నీ ఘాోటకసంఘాతఖురసమున్ని ర్లతేభూలి జిమరాతసందోవాముగను 

మవానీయ మదకలమాతంగ కటదానథారలు కీలాలభారలుగ ను 
నిరుపషమస్యందన నేమినిరోషంబు దారుణగర్టి త్ర థానముగను 
నిలితక పొత్తనూనితదీ క రోచులు లలిత సౌాదామినీలలతికలుగను 

తే, శత్రు రాజ వ 'తావాగ్ని కాంతముగను 
వృష్టి కాలము నచ్చునవ్విధము దోవ 
'నెంస చెంచె జరాసంధు6 డిరువదియును 
మూడున హాణులు దన్ను మొననీ పొలువ, 1667 

చ కటు చనుచెంచి యున్న మగ 'ధేళ్ళరవాహినిం జూచి యిద్ధసం ఘటనము మాని మానవ్చులశై వడి భీకులభంగి నోడి ముం 
దటిధన మెల్ల డించి మృదు తొమురసాభపదద్భయుల్ శ్రీయా 
పటునులు రామశేశవులు బాణీరి భూోరవనాంతరంబులన్, 1668 

వ ఇట్టి నంచు చున్న కృృవ్తబలభ ద్రులం జూచి వారల వ భావంబు లెజుంగక వరి vow 

ఉ, ఓయదువీరులార రభసోద్లతిం చాజకం డిట్లు పాజీనం 
బోయెడువాండం గాను మీము భూమి నడంగిన మిన్ను _్రాశీనం దోయధిం జొచ్చినం దగిలి త్రుంచెద నంచు సమ_స్థనేనతొం బాయక వచ్చి వెంటం బడి బావాుబలాఢ్గ్యుండు మాగాేళుండున్, 1670 

వ, ముటియుం బలాయమాను భీ బహురుూఃూజనంబులదూరంబు సని వి కాంతు లి తమకు డాగ నెల వగు నని యింంద్రుండు మిక్కి. ల్లి వర్షింప బ్రగర్హ ణా ఖరిం బై. పదునొకండు రో జనంబులపొడన్రను నంతియ వెడలుఫ్రును గలగిరి యొక్క రంత. 

1671 వూ ఆశవై లేం బ్రమ: జుట్ట రా విడినీ రో హానిక్ణుం డ్రై మాగథో 
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ర్విశుం "డావసుదేవనందనులం దా వీటీంపణా “లేక త్ర 
న్నా శేచ కా బిలసానుళ ఎంగములం బూర్ల కోధుం టై కాస్ట్రముల్ 
రానుల్ గా నిడి చిచ్చు వెట్టం బనిచ౯ా కో ద్రంబుతో భృత్యులన్, 1672 

వ, ఇట్లు జ రాసంధపరిజన వ్ర దీవీతం దై నముజోనలంబు దరికొనియె నందు, 1673 
క, పాగ లెగ నెం బొగలతుదలను, మిగులుచుమిడుంగలులునీగ ఇమిడుంగుటుగమిము న్నుగ బ్రహ్మాండము నిండెను భగభగమని మంటలొదవె భయదము లగుచున్, 
వ మజీయు నమ్మ హాోనలంబు బిలసానుళ్ళంగవృ క్షలకాకుంజపుంజంబుల దరికొొని 

శిఖలు కిసలయంబులుగ విస్ఫులింగంబులు విరులుగ సముద్దూత ధూ మవటలంబులు 
బంధురస్క_ం౦ంభశాఖావిసరంబులుగ నని “హూకంబుతై వడి న శ్, ౦కవంబె వచ్చి 
కథో రసమిిరణసమున్నతమపాోోల్కా_ జూలతిరోహిత వియచ్చరవిమానంబును 
వివిభ విధూమవిస్ఫులింగ విలోకన వ్రభూతనూతన తార కాభాంతివిభా9ంతగగన 
చరంబును సంతవ్యమానసరోవర సలిలంబును విశాలజ్యాలాజాలజాజలక మాన 
తక్కో_లచందశాగ రుకర్నూ రధూమవాసనావాసీత గగనకుహూరంబును గరాళ 
కీలాజాలదంద వ్యా మానకీచకనికు౨జపుం జసం జనిత చిట చిటా రావపరివూరితదిగం త్ర 
'రాళంబును భయంకరబవాు ఫతరశిఖాభిద బ్రమాన పాపాణఘోపహణపరిమూరి తే 
(ప్రాణిలోకంబును సంతవ్య బూనశాఖశాఖాంతరనివిడ నీడనిపాత శాబకవి యోగ 
దుగఖ డోలాయమానవిహాంగకులంబును మహెహీతిసందిప్భమాన కటినూ త్ర, 
సంఘటిత మయూర ఫించకు చకలశయు గళ భారాలసళబరకామినీసమూ శ్రీత నిర్ల 
రంబును దగ్ధా నేక మృగ మిథునంబు నై 'యేర్చునెడ, 167 

క, ఇల నేకాదశయోజన, ములపాడ వగు జై లశిఖరముననుండి వడికా 
బలకృష్ణులు రిపుబలముల, వెలి కుటీకిరి కానణడక విలసీతలీలన్, 1676 

వ ఇట్లు శ త్రువుల వంచించి యాద వెంద్రులు సముద్ర పరిఖం బై నద్యారకానగరం 
బునకుం జనిరి జరాసంధుండు వారలు దగు లై రని తలంచుచు బలంబులుం 
దానును మగధ బేశంబునకు మరలి చనియె నుత, 1677 

ఆఫ రక్త ణోకల్యా ణక థా్యాప్రారంభము థయా- 
క్క, ఆవనజగ ర్ఫుషంపున, రై వతు డనురాజు దెచ్చి రామున కిచ్చా౯ా 

రేవతి యనియెడుకన్యన్కు భూవర మును వింటి కాచె బుద్ధిం దెలియన్, 1678 
వన, తదనంతరుబ, 

1679 

మ, ఖగనాథుం డమరేంద్రు "గప్పి సుధ ముక వై కొన్న చందంబున 
జగతీనాథులం టైద్యుపత,చరుల౯ా సాళ్యాదులం గెల్బిభ 
చృగుం డై చక్రి వరించె భీష్మ కసుతక౯ా రాజీవగంధి౯ొ్ రమా 
భగవత్యంళ భవకా మవోగుణనుణి౯ా బాలామణిళా రుక్ష్మి ణక, 1750 

నిన రా జిట్లనియె మున్ను రాతసవివావాంబున స్వయంవరంబునకు వచ్చిన 



దళశమస్కంధము, వూర్య భాగము 829 

పారి రుక్తి ణం గొనిపోయె నని పలికితివి కృష్ణం డొక్కరుం డెనిధంబున 

సాళ్యాచులం జయించి తనప్రురంబునకుం జనియె నవియునుం గాక 1681 

భా, కల్యా ఇకొత్త క్ర మెనవికష్షుకథ లాకర్లించుచుకా ముక్తవై 

కల్యుం డెవ్వడు తృప్పం డౌ. నవి పీనంగాం గొ త్తలా చుండు సా 

కల్యం జేర్పడ భూసురో త్ల తను ఊుటుం సరి చ స జీ దోకి ణీ 
జాజి 

కలాఫాణంబు మనంగ సాకు కముసపితోం సొతూ లం బమొుర్తడిగ్ 1634 

క భూవణములు చెవులకు బుధ, పేవణము లసెకన వృణురిత్ విని 
వ్ పషణములు మంగభతర్త ఫఘోహషాూాము ము NEN ముసుకు ఖాపుణ! కుల్ , 

నా అని రాజడిగిన కుకుం డి డి ట్లసియ్, 1694 

చ, వినుము విదర్భ'చేశమున వీరుడు కుండినభ గ్గ భీన్మతుం 
డనునొక దొడ్డ రాజు గలం డాతసి శేన్రరు పత్తు * లజ జూం 

డనఘుండు దేక్ష నాం బరంగు నందణకుం గడగొ టు చట లై 

మనుజవ రేణ్య పుక్పై నొకమానిని రుక్మిణి నాం బ్ర సిద్ధ మె సొ, 1685 

క, బాలేందురేఖ దోచిన, లాలిత యునపరదిక్కు.లా, కున ధరణీ 
పాలునిగేవాము మెజనెన్సు బాలిక జన్మించి యెదుగ భాసుర మగుచున్, 1685 

వ, మజీయు దినదిన వ్ర వ మాన మొ, 1637 

సీ 'వేర్వేర బొమ్మల వెండ్లిడ్లు నేయుచు నబలలతోడ వనియ్యంబు లందు 

గుజ్జేననాళ్ళను నొమ ( రొప్ప వండించి ఇచెలులకుం 'బెట్టించుం జెలువు మెజుసీ 

రమణీయమంది రా రామదేశంబుల? బువ్వుందీలాలకును బో బోది వెట్టు 
సదమలమణిమయసౌధభాగంబుల లీలతో భర్మ దోలికల సూ 

తే, బాలికలతోడం జెలెరేంగి బంతు లాడు శారికాకీరపం _క్షికి జదువు నెవ్వు 

బర్జిసంఘములకు మురిపములు గ అఫ్రుమదమ రాళంబులకుం జూపుముందగతులు, 

న, అంత, | 1689 

పీ దేవకీసుతుకోర్కి_ తీగలు వీడంగ చెలందికి మెదీగా వీడం దొడంం 

గమలనాభునిచి తృశమలంబు వికనీంవ( గాంతి నింతికి ముఖకమల మొ"ప్పె 

మధువిరోధికిలోన మదనాగ్ని పొడచూపం బొలంతికిం జనుదోయి పొడవుసూవె 
శెరికి చె దై.ర ర్థింబు సన్న మై డయ్యుంగ జలజాయీమధ్యంబు సన్న మ్య 

వారికి "బే బ్రేమబంధ' నుధికంబు గాం గేశ, బంధ మధిక మణగచు బాల కమం 

బద్మ నయహఫవలనం బ్రమదంబు నిండార, నెలంతయావనంబు నిండి యుండె, 

ఇట్లు రుక్షి, రుక్కరథ రక బావు రుక్తశేశ రుక్ష కృనేత్రు, లనునేన్రురకుం జెలియ 

లై నరుక్షి కీర దసయెలప్రాయంబున, 1691 

క్ తనతండ్రి, గేవహామునకుం, 'పనుజెంచుచు నున్న యతిధిజనులవలన గృ 
మ్లునిరూపబలగుణాదులు, వి విని కృష్ణుండు దనకుం దగినవిభుం డని తలంభెన్, 

ద్ర శు 

Ch ళ్ 



880 శ్రీనుడాం ధ్ర భాగవతము 

క, ఆలలనరూపు బుద్ధియ, నీలము లతణము గుణము జింతించి తేగకొ 

'బాలాగత్నముం దన క్రిల్లాలుగం జేకొందు ననుచు వారియుం దలంచెన్ 1698 
mn 

వ, అంత, 1694 

ఉం, బధ్రుbశు లెల్ల 6 గృప్షునకు బాలిక నిచ్చెద మంచు శముపీ. 

సీంధువు లై “విచారములు నేయంగ వారల నడ్డ పెట్టి దు 

స్పంధుండు ౨ రుకి కీ కృష్ణ షునెడం జాల నిరోధము Ey మత్తపు 

సృంథధయ వేణీ | నిత్తు “ిశుపాలున కంచు దలంచి నంధుండై . 1695 

/ ఉ, అన్నతలంపు దా 'నెటింగి యన్న వనీరజగంధి లోన నా 

పన్నత నొంది యాప్పు( డగు బ్రావ్మాణు నొక్క_నీం జీరి గ రసం 

ఛన్నుండు రోకి చేడు నను కే జైదుర్ణిన కిచ్చెద నంచు నున్న వాం 

జెన్నివీధంబులం జని బుభేశ్వర చ, క్రీకి విన్న వింపవే, 16906 
ర్య అయ్యా కొొఠుకువిచారము, లయస్థయు వారింవం జాలం డటు గా కుండ 

నెయ్య మెణీంగించి చీరుము, చయ్యాన నిజనేవకానుసారి౯ కౌరిన్, 1697 

వ, అని జొన్నిరహాస్యవచనంబులు నెప్పిన విని ఛ్రాహణుండు ద్యారకానగ రంబు 

నకుం జని వ్రతిహారులవలనం దనరాక యెణీంగించి యన్నగధరుం డున్ననగరు 

ప చేశించి యందు గనకాసనానీసుండయిం యున్న పురుపో త్తముం గాంచి పెండ్లి 

కొడుకవు గ మ్మని దీవించిన ముసిమునీనగవులు నగుచు బ్రవాణ్యదేవుం డై. డన 
హారి దనగద్దియ' దిగ్గన డి కాయం గనార్చుండ నియోగించి తనకు దేవతలు 

చేయుచందంబునం బూజలునేనీ సరస సపదార్థసంపన్నం బైనయన్నంబుం బెట్టించి 
"రెట్టించిన మ్రీయంబున నయంబున ఛాసుకుం డైనభూసురుం జేరి లోకరత్నణ 
వ్ _స్తం బయినహా_స్హంబున నతనియడుగులుపుడుకుచు మెల్ల న యిట్లనియె, 1698 

సీ, జగతీసునేళశ్వర సంతోషచిత్తుండ వై యున్న నీర మతిసులభము 
వృద్ధసమ్మ సమత మిది విత్త మెయ్యది హై ధనం చ్రావింప హార్షి ంచు ,బ్రావాణుండు 
దనభర్త 3 మున సుండుం దరలం డాధర్మ ంబు గోరిక లతేనికి గురియు చుండు 

సంతోషి గాం డేని శ చః డైన నశించు నిర్ధనుండైనను నిద్రవోవు 
ఆ, సంతసీంచ నేని స్వభూతసున్భా త్త ములకుం (బ్రా న్హలాభ ముదితమాన 

సులకు శాంతులకును సుజనులకును గర్భ, హీనులకును వినతు లే నొనర్హు, 
ఉ, ఎవ్యనిబేళశమం దునికి యెవ్యనిచేం గుళలంబు గల్లు మి 

కవ్వని రాజ్యమందుం చ్రైజ లెల్ల సుఖింతురు వాండు మత్చిోయుం 
న్వనరాశిదుర్దమున శె ట్లరుదెంచితి వయ్య నీవు శే 

నవ్ఫుులు గావు నీతలంపునం గలమే లొనరింతు థీమణీ, 1700 

వ, అని యిట్లు లీలాగ్భహీతళరీరుం డై నయప్పర మేళ్యరుం డడిగిన ధరణీసురవరుం 
డతనికి సినయంబుగా ని ట్లనియె దేవా విదర్భ దేశాధీళ్ళరుం డై నభీప్తకుం డను 



$1 నుస్క_ంథను, వూర్వభాగను 
రాజు గలం డారాజదాకూండతురు రుక్మి ణీ యనుకన్య కామణి గల దయిరిందునదన 

సీకుం “౫ ై ంకరర్ధింబు శేయంగోరి వివాహమంగ ఫు వ్ర శ స్తం ఖంంంనయొంక గ్రాసంచే 

న్ం విన్నవింపు ముని పులా ఆంచి నవధదింప్రను: 1701 

సీ వనీగుణములు కాం ద్రియంబులు నోంక డేవాతాపంబులు దీజి పోవు 

చేనీళశుభా కార మాట్షంపం గన్నుల కఖలార్టలాభ ంబు గలుగన చుండు 

'నేనీచరణ నేవ లే ప్రాద్దుం జేసిన భువనోన స్నతత్వంబుం బొందం గలుగు 

నేనీలసన్నామ ముస హద్దు భ_క్షితోం దడవిన బంధసంతతులు వాయు 

కే నట్టి నీయందు నాచి నో మనవరతము, నచ్చి యున్నది నీయాన నాన లేదు 
కరుణం జూడుము కంసారి ఖబనిదారి, శీ నంతా కార మానినీచి _త్తచోర, 

/ శా, భనుర్ణక్ లోకమనోభి రాము గులవిద్యామాపతారుణ్యసా 

జన్య ౪, నీ బలదానశౌర ర్థికరుణాసంతో వితుకా నిన్ను చే 

కన్యల్ గోరరు కోర చే మును రమూకాంతాలలామంబు రా 

జన్యారా నేక వసీంహా నావలననే జని ంచెనే మోనాముల్, 1708 

ఉ, ర్రీయుతమూ_ర్డి యోపురోవ సింహమ సీంహముపాలిసొన్దు గో 
మాయువు గోరుచందమున మత్తు:డు మైద్యుండు నీవదాంబుజ 

'ఛ్య్యాయిని రైననన్ను వడిం దాం ౬ గొనిపోయద నంచు నున్న వాం 

డాయధమాధముం జెలుంగం డద్భుత మైనభవత్స్ర తౌపమున్, 1704 

మ, (వృతముల్ 'దేవగురుద్యిజన్మ బుధ నేవల్ దానభర్హాదులు౯ 

గకేజన ంబుల నీళ్యరుకా హారి జగక్క_లార్టణం: గాంతీంచి చే 

నితినేన- వసుదేవొనందనుండు నాచి త్రెళుం డౌం గాక ని 

ర్టితు లై పోదురు గాక సంగరములోం 'జేపశముఖార్థథముల్ 1705 

7 ఉ, అంకిలి నెప్ప లేదు చతురంగబలంబులతోడ నెల్లి యో 
వంకజనాభ నీవు శిశుపాలజరాసుతులక౯' జయించి నా 
వంకకు వచ్చి శాతసవివాహమునకా భవదీయశె "ర్య మే 

యుంకువ చేసి కృష్ణ పురుపో_త్తను చేకొని పాము వచ్చెదన్ , 1706 

సీ లోపలిసౌధంబులోన వ ర్తింపంగం డే వచ్చునే నిన్ను చెత్తు నేనిం 

గావలివారలం గలబంధువులం జంపి కాని తే శా దని కమలనయన 

భావించి కేని నుపాయంబు నెవ్పెద నాలింపు కులదేవయా కో 6 చేని 

నగరంబు వెలువడి నగజాతకును య్రుక్క చెంద్భికి మునువడం బెండ్లి కూతు 

లే, నెలమి మావారు: బంవుదు రేను నశ్టు వురము వెలువడ్ యేళెంచి భూతనాథు 

సతికి మొ యృక్క.ంగ నీవ నాసమయమంద్క వచ్చి కొనిబామం నన్ను నవార్య చరిత, 

మ, ధునురాపే త్రీయతమోనివృ త్తికొబునై గారీశుమర్యాద నె 

న్యనిపాదాంబుజతో యమందు మునుంగ కొ వాంఛింతు రే నట్టిసీ 

/ 
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/ పీ 

యనుకంవకొ విలవింపబేని వ్ర తచర ఫ్ర నూజుజన్త ంబులకొ 
నినుం జింతించుచుం శ్రాణముల్ విడిచెదళా నిక్కంబు ప్రాణేళ్ళ రా, 1708 
పాణేశ వీనుంజుభాసలు విన లేనికర్ష రం ధ్ర ంబులకలిమి యేల 
ఫురుషరత్నమ నీన్చ భోగిందుగా లేనితనులతవలనిసౌందర్య మేల 
భువన మోతాన నిన్నుం బొతగానా లేనిచ క్రురిం ది యములన త్త ‘ మేల 
గ్యిత నీయధరామృతం 'సానయగా తేసిజిహ్య్యకు ఫలరసనీద్ధి యేల 

ల . ౮ బి > ఆ నీరజాతనయన నీవనమాభికా గంధ మ్బ్బ లనీభ్రూణ మేల 
చ 

ధన్య చరిత నీకు దాసర్థింబు చేయని, జన్మ మేల యెన్ని జన్మముబకు. . 170 
వ, అని యిట్టు రక్తి ణబేవి వు ల్లైంవిసీసం చేళంబును రూవసౌంద రొర్టిదివి ఇహంబు 

లును (ఛావాణుండు హరికి నిన్నవింది కరన సీం బెద్ది నేయ _ నవధరింపు మని 
సవర్ణ నంబుగా వుజ్యు ని క్ల నిచమె. 1710 a తీ 

సీ వల్ల పనై ఛ్ వాస్పదములు వదములు గనళరంభాతిరస్కారు లూరు 
లరుణ ప్ర ఖభామనోహరములు గరములు గంబునౌందగ్య్భ మంగళము గళము 
మహిత భా వాభావమధ్యంబు నుధర్థింబు చక్షురుత్సవదాయి చన్ను దోయిం 
పరివాసితా ్థేండోవటలంబు నిటలంబు జితమ_త్తమధుకర'శ్రేణి వేణి 

ఆ, భావజాళుగములప్రావులు చూూవులు కుసుమశరునివింటికొవులు బొవులు 

6, 

వ, 

/ 6 

క, 

వ, 

చి"తతోషణములు చెలువభావణములు, జలజనయనముఖము చం ద్ర సఖము, 
ఆయెలనాంగ నీకుం దగు నంగనకుం దగు దీవు మూయుషా 
థ్యాయులయాన 'వంద్దాయగుం దప్పదు జాడ్యము "లేల నీవు నీ 
తోయమువారిం గగూడుకొని తోయరుహోననం చెత్తు గాని వి 
చ్చెయుము ళత్రులకా నుణుమునేయుము నేయుము శోభనం బిలన్, 1712 

-శత్రుద్రి (శ్రీకృష్ణుండు కుండిననగరంబునకు రథారూథుం డై చనుట త్రిఖా- 

అని యిట్లు పలికిన బాహణునివలన విదర ఏరాజతనయ ఫు త్రెంచినసం దేశంబును 
రూపసౌంద-ర్యాదివి శెషంబులును ఏన నవధరించి నిజకరంబున నతనికరంబు పట్టి 
నగుచు నయ్యాడ'వేంద్రుం డి ట్లనియె, 1718 

కన్ని యమిా(ద నాతేలప్రు గాఢము కూరుకు రాదు రేయి నా 
శెన్నం(డు నావివావాము సహింపక రుక్ష్మి దలంచుశీడు నే 
మున్నె యెలుంగుదుం బగులమూంక వధించి కువూరిం దెత్తు వి 
ద్వన్నుత మ్రాను ద్రచ్చి నవవహ్ని శిఖక్- వడిం 'దెచ్చుకై వడిన్, 1714 
వచ్చెద విదర్భ్శభూమికిం జొచ్చెద భీషృకునిపురము సురుచిరలీలం 
'దెచ్చెద బాలకా వల్సిడి, వచ్చెద నడ్డంబు రిఫ్టులు వచ్చిన బోరన్, 1715 
అని పలికిన రుక్తిణీదేని వెంగ్లినకు త్రంబు దెలిసి తనపంపున రథసారథి మైనదారు 
కుండు శై బ్యసు గ్రీవమేఘవువ్పవలావాకంబు లనుతురంగంబులం బూన్చి రథ 
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మాయ త్తంబు చేసీ “కెచ్చిన నమోఘనునోరభుండై. వారి దాను బ్రాహాణుం 

డును రథారోహాణంబుండేనీ 'యేకరా శో ంబున నాన _ర్హ  రకదేశంబులు గ్ దవ విదర్భ 

.. చేళంబునకుం జనియె నందు గుండీనఫరీక్వరుండై న న ఫీష్మకుండు కొడుకునకు 

వశుండై కూతు శిళుపాలున కిత్తునని శోభనోదోే్యగంబులు, నే నేయించె నప్పుడు, 

సీ, రచ్చలు కృంతేలు రాజమార్లంబులు వివణి'బేశంబులు విశదములు గయ 

చేనసీరి చందననీ  కృతోయంబులు గలయంగం జల్లిరి కలువడములు 

రమణీయవివిధతోరణములు గట్టరి సకలగ్భుహంబులుం జక్క. జేసి 

క ర్ప్చ్పూరకుంకుమూగరుధూపములు వెట్టి రతివలుం బురువులు నన్ని యెడల 

వివిధవస్త్ర ములను వివిధ మాల్య్యాంబ రా, భరణ లేపనములం బర౭ంగియుండి 

రఖలవాద్యములు మహో ప్రీ తి మ్రైయించి, రుత్సవమున నగర మొసప్పీ యుండె, 

వ, అంత నాభీవ్యకుండు విహిత 'ప్రశారంబునం చితృచేవతల నర్చించి బ్రావూ ణులకు 
భోజనంబులు వెట్టించి మంగళాళీర్వ్యచనంబులు సవీవించి రుకి కిణీజేప సే నఫిషి క్షం 

చేసి వస్త్రయుగ భభూపి. తం గావించి రత్న భూహణంబు లిడంశేసె బుగష్టజుస్పా 

మాధర్భణమం త్ర తంబుల మంగళా చారంబు లొనరించి భూసురులు రహోకరణంబు 

లాచరించిరి ఫుహోహి తుండు గృవాకాంతికొజుకు నిగమనిగదితన్యాయంబున 

సనేవమంబుం గావించి మజీయు నారాజు దంవతులమేలుకొజకుం దిలభేను కల 

'దాతకనకచేలాదిదానంబులు భరణిదేవతల కొసం నయ్యవసరంబున, 1718 

మ్, భటసంఘంబులతో రథావళులతో భ్య్రేభయూథంబుతో “6 

బటు వేగాన్వితఘోటకవ, వజముతో బంధ ప్రి వయ గేణితోం 

గటుస సంరంభముతో విదర్శతనయం వై కొరదు ససచుకా విశం 

కటవృ _త్తిం జనుదెంచె శ్రైద్యుండు గడుకా గర్వించి యవ్వీటికిన్ , 1719 

ఆ 

ఉ. బంధులం గూడి కృష్ణబలభ దు లు వచ్చిన బాజం దోలి ని 

రృంధరవృ త్తి త్తి జైద్వరనికి మానిని గూర్చెద మంచు నుల్లిస 

తృాంభుర వీరర భర్ణిరభశే నేనలతోం జనుజెంచి శాజరా 
సంధుండు దంతవక్రుండును సాల్యవిదూరక పొం డ్ర కాదులున్, . 1720 

వ, మజీయు నానాబేశంబులరాజు లినేకు లేకెంచి రందు శిశుపాలు నెదుర్కొని 

పూజించి ఫీవ్యకుం డొౌక్క_నివేశంబున నతని విడియించె నంత నావృత్తాం 

తంబు విని, ॥ 1721 

చ, హరి యొక జేంగినాండు మగథాదులు నైద రహి తానుసారు లై 

నరవతు "లెంద తేని జనినారు కుమూరికం చెచ్చుచోట సం 

గర మగు దోడు గావలయు. గంసవిరోధికి నంచు వేగ దా 
నరిగె వాలాయుధుండు గమలామయునిజాడ న నేక నేనతోన్, 1722 

క, ఆలోపల నేకతమున్న నాలోలవికొలనయన యగురుక్షి ణిత. 
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న్నాలోకలోచనుండు వార్కి యాలోకము చేసీ కదియండని శంకితయై, 

కా, లగ్నం చెల్లివివావాముం గదినె నేలా రాడు గోవిందుం డు 

దిిగ్నం బయె్యడి మానసంబు వినెనో వృ తాంతము౯ బాహూణుం 

డగ్నిదో్యోతనుం జేటికిం దడనె నాయత్నంబు సిద్ధించునో 
భగ్నంై చనునో విరించికృత మెబ్బంగి౯ా బ్ర వ ర్షించునో, 

. మ,ఘనుం డాభూసురుం జేంగనో నడుమ మార్గ కాంతు-డై చిక్కెనో 
విని కృష్ణుం డిడి దప్పుగాం దలంబెనో విచ్చేశెనో యీశ్యరుం 

డనుకూలింహః దలంచునో తలయండో యార్యామవ* దేవియుకా 

నను రతీంవ గొెటుంగునో మయొజులగదో నాభాగ్య మెట్టున్న దో, 

వ, అని వితర్కించుచు, 

ఉ పోం డను (బావ్యణుండు యదుపుంగనువీటికి వాసుచేవ్చండుక 
“రాం డను నింళం బోయి హారి రమ్మని చీెకియిషస్టబంధు.డుక 

లేం డను రుక్షికిం దగవు "లే దిటం శ్రైద్యున కిత్తు నంచు ను 
న్నాం డను గారి కీశ్యరికి నావలనం గృ "లేదు నేం డనున్, 

ఉ, చెప్పదు తల్లికిం దలంవ్రుజిక్కు.. దిశల్ దరజహోసచం డి కం 
గప్పదు వ శ్రర మురసగ ంధసమాగత భృంగ సంగ ము౯ 

రొప్పదు నిద్రం శైకొన దురోజవరస్పరస_క్రహారముల్ 
విప్పదు కృవ్ణమార్షగత వీక్షణవం కులు చప్ప దెహప్వుడున్ , 

చ, తుడువదు కన్ను లక్రా వెడలుతో యకణంబులు కొప్పు జక్కలా 

ముడువదు నెచ్చెలిం గదిసి ముచ్చటకుం జన దన్న మేమియుం 
గుడువదు నీరముం గొనదు కూరిమి గీరముం జేరి వద స్ట్ముక్ 

నొడువదు వల్లకీగుణవినోదము నేయదు డాయ దన్యులన్ 

సీ మృగనాభి యలందదు మృగరాజమధ్యమ జలముల నాడదు జలజగంధి 

1728 

1724 

1725 

1726 

1727 

1728 

1729 

ముకురంబు సూడదు ముకురసన్ని భముఖ పువ్వులు దోటుమదు వువ్వుంబోంది 

వనోకేలిం గోరదు వనజాతలోచన వాంసంబుం చెందదు వొంసగమన 

లతల బోషింవదు లతికాలలితదేహూ తోడవులు దొడవదు తొడవుతోడను 

ఆ, తిలక మిడదు నుదుటం దిలకినీతిలకంబు, కమలగ్భృపహానుం జొరదు కదులవా స్హ 

గారవించి తన్ను6 గరుణం ₹ైకొన వనమాలి రాడు తగవు మాలి యనుచు, 

వ, మజియును, 

వమ, మలంగపకో మెల్లనిగాలికిం బటురట న్మ _త్తద్యిరఫాలికిం 

దలంగుం గోయిలమ్రోంతశై యలంగు నుదర్జిత్కీ_రసంభావలం 

గలంగుకా విన్నెలవెండిమి న్నలలస మాకందాంకురచ్చాయకుం 

దొలంగం గొను మనోభవానలశిఖాదోదూయ మాన్గాంగియై, 

1781 

1782 
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వ ఇట్లు వారిరాక కెదురుచూచుచు సకల చ 'యోజనంబులయందును విరక్త యై 

మనోజానలంబునం బోొగిలెడి మగువకు శుభంబుం జెప్పు విధంబున వామ 
లోచనభుజంబు లదరునంతం గ అనని యోగంబున చేగంబున బ్రాహాణుండు 

సనుబెంచిన నతనిముఖలకుణం బుపలతీంచి యాకలకంఠి మహోత్కంఠతోడ 

నకుంఠ తమై మొగంబునం జిణునగవ్రు నిగుడ నెదురుసని నిలువంబడిన థ్రాహ 

ణుం డి, ట్లనియె, 183 

ఉ. మెచ్చె భవద్దణో న్నోతి కమీేయభధనా*' ళు ఖిచ్చు నాకు దా 

వచ్చె సుదర్శశాయుధుండు వాడే సువాసురు లెల్ల వడ్డమై 

వచ్చిన నైన రాతసవివావామునం గొనిపోవ్రు నిన్ను ని 
సచ్చరితంబు భాగ రిమును సర్భము నేడు ఫభించ గన్య కాం 171834 

మ, జలజా కేకుణుం దోడితెచ్చితివి నాసందేశముం జెప్పి నక౯ా 
నిలునం బెట్టితి నీకృప౯ా బధదికితి౯ నీయంతపుణ్యాత్మ కుల్ 
గలే దీనికి నీకుం బి, త్యుపకృతిం గావింప నే నేర నం 

జలిం గావించెద భూసురాన్వయమణీ సద్బంధుచింతామణిీ, 1786 

వ, అని నమస్కరించె నంత రామకృష్ణులు దనకూంతువివాహంబునకు వచ్చుట 
విని తూర్భఘోవంబులతో నెదుర్కొని విధ్యుక్తప,కారంబునం బూజించి 
మధుపర్కంబు లిచ్చి వివిశథాంబరాభరణంబులు మొదలైన శానిక లొసంగ్ని 

భివ్యకుండు బంధుజననేనాస మేతులై నవారలకుం దూర్లంబున సకలసంపత్పరిపూ 

ర్లంబులై ననివేశంబులు కల్పించి విడియించె నిట్లు గూడిన రాజుల కెల్లను వయో 
వీర్ధబలవి_త్తంబు లెట్లట్ల కోరినవదార్థంబు లెల్ల నిప్పించి వూజించె నంత విదర్శ 
పురంబు చ జలు హారిరాక విని వచ్చిచూచి నే శ్రాంజలులం దదీయవదనకమల 

పానంబు సేయుచు, 1787 

మ తగు నీచ క్రివిదర్గ రాజసుతకుం దధ్యంబు వైదర్భియుం 

దగు నీచ కికి నింతముంచి దగునే దాంపత్య మియిద్దటీం 
దగులం గట్టిన బహ 'నేర్చరి గదా దర్పావాతారాతిగె 

మగం డౌం గావ్రతం జ శ్రీ యీోారముణికి౯ మాఫుణ్యమూలంబునన్ , 17838 

వ, అని పలికి రాసనమయంబున, 1739 

సీ, సన్నద్గులె బవుశస్తసమేతులై బలసీ చుట్టును వీరభటులు గొలువ 
ముందట నుపవోరములుః గానికలుం గొంచు వర్లంబులై వారవనిత "లేల 

బుష్పగంధాంబరభూవషణకలిత లై పాడుచు భూసుర భార్య లరుగం 

బణవమగ్గశళ శంఖపటవాకావాళ వేణు భేరథ్యునుల మిన్ను పిక్కటిలంగం 

ఆ, దగిలి సఖులు గొలువ డల్లులు బాంధవ, సతులు దోడ రాగ సవినయముగ 
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నగరు వెడలి నడచె నగజాతకును యక్క, బాల చికురవీపాతఫాలయగుచు, 
వ మణీయు సూతమాగధవం దిగా మకపాళకంను లంకంత నభినందందుచుం జను 

దేర .ముందగ మనంబున ముకుందచర ణారనింకంబులు. జెందంబునం దలంచుచు 
నిందుధరనసుందరీముంపినణబు శేరి సలిలథా రా ఛాతకర చర ణారవిందఘె వార్చి 
శుచియై గౌరీసవిాపంబునకుం జనియె నంత ము ఐత మువ లగుభూసురో త్తములభా 
రష్టలు భవసహితయైనభవాననికి నుజ్జనంబు గావించి గంథావతంబు లిడి వస్త్ర 
మాల్యభూప.ణాదుల నలంకరించి భూవదీవంబు లొనంగి నానావిధోవపహోరం 
బులు సమర్పించి శానిక లిచ్చి దీవవూలికల నివాళించి రుక్షిణీ దేవిని "మ 
క్కించి రప్పుడు, 

1742 
ఉ. నమ్మితి నామనంబున సనాతను అ నయుమామొహీశులకా 

మిమ్ము బు రాణదంవతుల మేలు భజింతు: గ దమ్మ మేటివె 
దమ దయాంబు గాశివి గదమ్మ హరిం బతిం "జేయు మ్ నిక 
నమ్రినవారి ఇన్నంష్ను నాశము లేదు గదమ్మ యాళ్యరి, 1742 

వ, అని గౌరీదేవికి మ్రొక్కి పతులతోడం గూడిన, భావాణభార్యలకు లవణావూ 
పంబులును దాంబూలకంళనూ త్ర ంబులును . నికుదండంబులు నిచ్చి రుక్రి ణి దేవి 
వారలం బూజించిన, 1743 

ఆ, వార లుత్సహించి వలనొప్ప దీశించి నేర లిడిరి యువతిశిరమునందు 
నేస 'లెల్ల6 దాల్చి శివవల్ల భకు మ్రొక్కి మాననియతి మాని మగువ వెడలి, 

వ కట్లు మేఘనుధ్యంబు వెలువడి విలసించు. కొ క్కారు మెటుంగు తెజుంగున మృగ 
ధరమండలంబు నిగ్గమించి చరించుమృు గంబుచందంబునం గమలభవన_ర్హకుం డెలి 
నజవనికమలుంగు 'చెరలి పాడసూవీనమోహినీచే వతకై వడి బేవదానవసంఘాత 
క తలసవార్థివసవ న్థీసమాకృష్యుమాణ పన్న గేం ద్ర సాశ పరివలయితపర్యాయపరి 
భా/ంతమందరాచల మంథానమథ ట్రమానఘూర్షిత ఘుమసఘునూాయితమవోర్ల వ 
మధ రింబుననుండి చనుచెంచు నిందిరాసుందరీవై భ వంబున బవహువిభ సభా భాసమానయె యిందుధర గేహినీమందిరంబు ఇెలువడి మానసకాసార పహేవుకము 
ల కాననవిహరమాణమదమరాళంబుభ ంగి మందగమనంబునం గనకకలశయుగభ 
సంకాళక ర్క ళవయోాధర భారపరికంప్య మానమధ కీ యె రత్నము ద్ర కాలంకృ్ళ 
తం చై నకెంగేల నొక్క_సఖీలలామంబు య.దండ గొని రత్ననివహసమంచిత కాంచనకర్షప త్రీ నాయూఖంబులు గండభాగంబుల న ర్హనంబులు సలువ నర 
విందపరిముళకుతూ హలావతీర్ల మత్తమధుకరంబులమాడ్కి. న రాళంబులైన కుంతల జూలంబులు మఃఖనమండలంబునం ల్స్ ందుకొొన సుందరమవముందహోసరోచులు 
దిశలందు బాలచం ది కాసౌండర నబు నావహింవ నథరబింబఫలారుణమరీచి మూలికలు రదనకుందకుట్ల లంబుల కనురాగంబు సంఫపాదింన మనోజాళశేతన 
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సన్ని భంబై_న వయొ్యుదకొంగు దూ సుపర్ణ మేఖలా సుటితమణికిరణపటలంబు ల 

కాలలో కృణాపజనకంబు లై మెజణయం జెబుకువిలుతుం డొర విటీకి వాండియిడి 

జళివించిన ధగదగాయవమానంబుల*ఏ బాణంబులవగిడి సురుచిరవిలోకననికరం 
బులు 'రాజవీరులహృదయంబులు ఇిదింప శింజానమంజువుంజీరనినదంబులు 

నివులపండువులు నేయ బాదసంచారంబున వారిశాక ఆెదురుదూచదుదు వీర 

మోహీని యై చను దెంచుసనుయంబున, 1745 

మ. అళినీలాలకం బూర్జ చం దృముఖ నేణాతీం ట్రైవా ళొథరం 
గలకంఠికా నవపల్ల వాం మ్రయుగళలా గం ధేభకుంభ స్పనిం 

బులిన్నశో వోణి నిభేంద్ర దయాన నరుణాభ్రీభోజాతవా స్ప్థకా మహో 
త్పలగరధేకా మృగరాజముధ్యం గని వి శ్రాంశాత్తుల రందటున్, 1746 

వ, మజణ్యు సయి్య్యంతిదర హోసలజ్ఞావలోకనంబులం జి త్తంబు లేమణి టైరస్టంబులు 

దిగ నాడి గాంభీర్యంబులు విడిచి గరవంబులు మటిచి చెస్టలు మాని యొజుక 
లుడిగి యాయుధంబులు దిగవైచి గజతురగరథారోవాణంబులు నేయ'నేరక 
రాజు "లెల్ల నేలకు యాలి రాయేణీలోచన తనవామశరవఖంబుల నలకంబులు 

దలంగం ద్రయుచు ను_త్తరీయంబు సక్క_. నొత్తుచు( గడగంటిచూపులం 
(గృమంబున నారాజలోకంభు నాలోకింపుచు, 1747 

మ, కనయ౯ రుక్మిణి చం దృమండలముఖుం గంఠీర వేండ్రావల 

గన్ని నవాంభోజదళా ముం జారుతరవక్షుకా మేఘసంకాశ దే 

హు నగారాతిగ జేంద వా స్ట సనిభబావాుం జ శ్రీ 6 వీతాంబరుళా 

ఘనభూహోన్వితుం గంబుకంలు విజయోత్క_ంటక౯ జగనోహానున్, 1748 

ఆధి కృష్ణుండు శ తురాజులు సూచుచుండ రుకి ణీజేవిని నొనిపోపుట అతా 

వ, కని తదీయరూపవరోూలావణ్య వై భ్ వగాంభీర్య-చాతుర్య లేజోవి శే కహషంబులకు సంత 
నించి మనోభవళరా కా "కాంతయై రథారోవాణంబు గోరుచున్న : వరారోహాం 
జూచి వరిపంధిరాజలగోకంబు 3 సూచుచుండ మందగమనంబున  గంధసీంధు 
రంబులీలం జను చెంచి "ఖఫరవంబులనడిమిఖాగంబు గొని చను కంఠరవంబునై వడి 
నిఖలభూపాలగణంబుల గణింపక తృణీకరించి రాజకన్యకం జెచ్చి హరి దన 
రథంబువీరాంద నిడికొని భూనభోంత రాళంబులు నిండ శంఖంబు ఛూరించుచు 
బలభ దుండు తోడ నడన యాగవవాహినీపరివృతుండై ద్యారకానగర 
మార్లంబు వట్టి చనియె నంత జళాసంథధవళు లయినరాజు లందటు హరివరా క 
మంబు విని సపాంపనో పక్ష, 1749 

ము ఘనసీంవాంబులకీ ( ర్తి నీచమృగముల్ లై న్నచందంబునక 
మనకీ ర్తుల్ గొని బాలం దోడొొ_నుచు నున్మాదంబుతో నోవకుల్ 
సనుచున్నా, రదె కెర్య్భ మెన్నంటికి విరాశ స్టా స్తముల్ గాల్పనే 



తలి శ్రీను జాం!థక్ర భాగవతము 

తసుమధ్యుక్ విడిపింపమేని నగర థార్రి జనుల్ (కృంతలన్, 1750 

వ, అని యొండొరులం బెలుపుకొని రోముబులు వ్యాదయంబుల నిలుపుకొని సం 

రంభించి తను. త్రాణంబులు వహించి ధనురాదిసాధనంబులు ధరింయంంచి వంతంబు 

లాడి తమతమచతురంగబలంబులం గూడికొని జరాసంఛాదోలు యదువీరుల 

వెంటనంటి తాంకి నిలునిలుం డని ధిక్క_రించి పలికి యుక్కు_ మిగిలి మహీ 

ధరంబులమింద సలిలథారలు గురియుథా రాధరంబులచందంబున 'చాణవర్ష 0 

బులు గురిసీన యాదవనేనలం గలదండనాయకులు కోదండంబు లెక్కిడి గుణం 

బులు మ్రోయించి నిలువంబడి రప్పుడు, 1761 

క, అరిబలభటసాయకముల్క వారిబలములు గప్పంబడిన నడ రెడు భీతి౯ా 
వారిమధ్య నిగ్గుతోడను, పహారివదనముం జూచె జకితహరి ణేకణయై, 1751 

వ, ఇట్లు చూచిన, 1758 

క, చొచ్చెద రదె యదువీరులు చచ్చెద రరినేన నెల్ల వైరులు వెలుచ౯ొ 

నొచ్చాదరును విచ్చెదరును, జష్వాదరును నేడు చూడు జలజాతాతీ, 1754 

వ, అని రుకి ణీదేవిని వారి యూజడించె నంత బలభ దృప్రముఖు లై నయదువీరులు 

వళయవేళశల మిన్నునం బన్ని బలువిడుగు లడరించు వెనుమొగిళు లవడు 
వున జరాసంథాదిపరిపంథిరాజచ క ౦బువిమా(ద నవక్రవరా క్రృమంబున నికు శిఖా 

సంకాళనిశితశిలిముఖనారాచభల్ల ప్రముఖంబు లైన బహువిధబాణపరంపరలు 
గురియ నదియును విదళితమ త్తమాతంగంబును విచ్చి న్న తురంగ ంబును విభిన్న 

రథనరూథంబును వినిహాతవదాతియూభంబును విఖండితవాపహావారణరథారో 

హణమ _స్తకంబును _ విళకలితవమోమధ్యకర్ణకంఠకపోలపహా_స్తంబును _ విస్ఫ్ఫోటిత 
కపాలంబును  వికీర్ణ శేశడాలంబును _ విపొటితచరణజానుజంఘుంబును విదళిత 

దంతసంఘంబును “విఘటితవీరమంజీరశే కయూరంబును విభ స్టకుండ లకిరీట హారం 

బును విస స్మ తేవీరాలాపంబును విదార్యమాణగదాకుంతతో నురపరశుపట్టిస 

ప్రార వాలకూలచక్ర, క చాపంబును వినిపాతితశకేతనచ త్త త చామరంబును విలూన 

తను శ్రాణంబును విక్ యమూానఘాోటకసంఘరింఖాసము మాతధరణీపరాగంబును 

వినష్టరథ పెగంబును  వినివారితసూతమాగథవందివాదంబును  వికుంఠితహాయ 

పాపా టవాభాంకార కరటిఘటాఘీంకార రథ నేమిపటవటాత్మా_ర తురగ 

నాఫిఘంటా , ఘణఘణాత్మా_ర వీరవాుంకార భూహణయుణయు ణాత్మా_ర 

నిస్పాణధణధణా త్మా_ర మణినూపుర గ్రేంకారకింకిణీకిణకి ణా త్కార శింజినీటం"కార 

భటపరస్పరధిక్కారనాదంబును వినిగి ద్యోమానరాజసమూహంబును విద్యమాన 

ర్యక్షప్రవాహంబును వి క్రూయమాణభూతే వేతాళక లశలంబును విజృంభ మాణ 

ఫరవశాగ్భ ధ్ర ంకాదిస ౌసలంబును బ్ర చలితేకబంధంబును బ్రభూత వలలగం 

ధంబును బ్రదిపిత పుదోమూాంసరుధిరఖాదంబును శ్రువ్తి రత డాకినీ ప చ్రమోదం 



చ, 

మ, 

వః 

దశమస్క_ంధముు పూర్వభాగము 889 

బునునై యుండె నప్పుడు, 1755 
మగిడి చలించి పాబుచును మూగ ధముఖుర్ణిలు గూడి యొక్క_ చో 

వగచుచు నాలి గోల్పడిన వాని, క్రియం గడు వెచ్చ నూర్ప్చుచుకా 

మొగమున దప్పి చేరం దనుముందటం బొక్కుచునున్న వై ద్యూతం 

బగతురచేతిలోం బడక (ప్రాణముతోడుత నున్న వాండ వే, 1756 

అని మజియును, 1757 

్రదుకవచ్చు నొడలం ,బ్రాణంబు లుండిన, బ్ర దుకు గలిగె నేని భార్య గలదు 

బ్రదికి తీవ్ర భార్యషట్టు డయ్య మెబుంగు వగనవలదు నైద్యష్థ వలదు వలదు, 

వినుము చేవాథారి స స్వతం త్రు, తుండు గాడు జంత్రగానిచేతిజంత్ర తృ్రవుబొమ్తశై వడి 
నీళశ్వరతం తృపరాధీనుండై సుఖదుగిఖంబులందు న  ర్తనంబులు స సలుపు తొల్లి 
నేను మథుశాపురంబు మోదం బదియుడువమూజులు పర్శాక్రమంబున విడినీ చక్రి 

చేతం బరాజితబలచక్రుండ నై కామపాలుచేతం బట్టువడి కృష్ణుండు కరుణ నేసీ 

విడిపించిన వచ్చి కృ క్ర మణి నిరువదిమా(డ త్న హిణులం గనాడికొని పదునెనిమి 

దవవమాయణు దాడిచేసి శత్రు లం దోలి విజయంబు చేకొంటి నిట్టిజయాపజయం 

బులందు హర్ష శోకంబుల నెన్నండునుం జెంద టైవయు కం బయినకాలంబునం 

"జేసి లోకంబులు పరిభ్ర మించుచుండు నదియునుం గాక, 1759 

తమకుం గాలము మంచిదైన మనలం తలో ఫ్రవిఖ్యాతవి 

శ్రములకా గాల్చిరి యాదవుల్ హారిభుజాగర్వంబునకా నడు "కా 

లము మలై చను చెంచెనేని మనముకొ లహీంచి విచేంచు 

సమరమోణి జయింత మింతపనిశై శంకింప నీ శేటికిన్, 1760 
అని యిట్లు జరాసంధుండు నతనియొద్దిరాజులును శిళుపాలునిపరితొవంబు 

నివారించి తదుతదుభూములకుం జనిరి శిశుపాలుండు ననుచరనేనాసమేతుండై. 
తేననగ రంబునకుం జనియె నంత రుక్మి యనువాండు కృష్ణుండు శాతస వివావాం 

బునం దన చెలియలిం గొనిపోవుటకు సహింవక నేకావొహిణీబలంబుతోడ స 
మరసన్నాహంబునం గృష్షుని వెనుతవిలి పోవ్రచుం దన సారథితో నిట్లనియె, 

ఉ, బల్లిదు నన్ను ఖీప్వజనపాలకుమూరకుం బిన్నంజేసి నా పు 

వ, 

చెలి రుకి ణం గొనుచుః ఉక్కనినిక్కవుబుటపాలె నీ 
గొల్ల (డు "పోయిడి౯ా రథము గూడ దోలుము తేజితోల్లన 

దృల్లసరంపరళ౯ా మదము బావెదం జూవెద నా వ,తౌవమున్, 1762 

అని యిట్లు రుక్తి యనువాండు వారికొలంది యెటుంగక సారథినదలించి రథంబు 
గూడం దోలించి గోపొలక వెన న్నమ్రుచ్చ నిమిషమ్మాత్త బు నిలునిలు మని 
తిరస్కరించి బలువింట నారి యొక్కింప్. మూండువాండితూప్పుల హరి నొప్పించి 
యి ట్లనియె. 1768 



తిత్త౦0. శ్రీమదాంధ్ర భాగ వతేను 

సీ మాసరివాండవా మాపావం గొనిపోవ నేపాటినలవాండ వేది వంశ 

మెందు జన్ని ంచితి వక్కడం చెరిగితి వెయ్యది నడ సడి యెవ్వం జఇెలులన 
మానహీను(డ వీవు మర్య్యాదలును లేను మాయ గైకొని కాని మలయ రావు 
నిజరూపమున శ శ్రునివవాంబువై6 బోవు వసుభేళు డవు గావు వావి లేదు 

ఆ కొమ నిము నీవు గుణరహితుండన్రు, విడువు విడువ వేని విలయకాల 
ిఖి శిఖాసమానశితశిలీముఖముల్క గర్భ మెల్లం గొందుం గలహమందు, 1764 

వ, అని పలికిన నగధరుండు నగి యొక్క_బాణంబున వానికోదండంబు ఖండించి 

యాటుశరంబుల శరీరంబు దూజ చేసీ యొనిమిడివనిశిఖంబుల రథ్యంబులం గూల్చి 
రెండమ్లుల సారథిం జంపి మూండు వాండితూవులం గేతనంబుం ద్రుంచి వుణీయు 

నొక్క_వి ల్లందినం దునిమి వెండియు నొక్క_ధనును పట్టిన విదళించి క్రమంబునం 

బరిఘపట్టిసళూలచ ్హానీళ _కితోమరంబులు  ధరియించిన దును*లు చేసీ 

(కృవుజణు నాయుధంబు లెన్ని యె_త్తిన నన్నియు శకలంబులు గావించె నంతటం WU వ 
దనిని సనక వాండు రథంబు డిగ్లి ఖడ్దహూస్తుండై దవానలంబుపయిం బడు మిడుత 
చందనంబునం గదిసీన ఖద్దకవచంబులు చూూర్లంబులు చని మెటుంగులు ఇదర 

నడిదంబు వణికి జళిపించి వానిశిరంబు తెగ ప్రైయ గమకించి నడుచుచున్న 
నడ్డంబు వచ్చి రుక్షిణ్బేవి వారిచరణారవిందంబులు పట్టుకొని యిట్లనియె. 1765 

వు _్తకోకిలము, నిన్ను నీశ్వర "దేవ బేవుని నిర్ణ యింపంగ "లేక యో 

. సన్ను'తామరకీ ర్రిశోభిత సర్వలోకళరణ్య మా 
యన్న యీత(డు నేడు చేనె మహావరాధము నీయెడకా 
సన్ను మన్నననేసి కావు మనాథనాథ దయానిధి, 1666 

మ _త్తకోకిలము, కల్ల "లే దని విన్నవించుట గాదు వల్లభ యీాతనికా 

_దల్లదుం 'దెగం జూచితేనియు భాగ వంతుల మెతి మే 

మల్లుం డయ్యు ముకుంద డీళశ్వరుం డంచు మోదితు లైన మా 

తల్లిదండ్రులు పుత్తశొ కము. దాల్చి చిక్కుదు రీశ్వ రా, 1/67 

మ, అని డగ్లు వికతో మహాభయముతో నాకంపితాంగంబుతో 
బీనత శాంతముఖంబుతో శ్ తిచల ద్వేణీక లావంబుతోం 

గనుదోయిం జడిగొన్న బాప్పములతోం గ న్యాలలామంబు (మై 
కిన రుక్తి 0 చెగ ప్రాయం బోక మగిజం గ ఎ్రిష్టుండు రోచిప్లుడై. 1768 

వ, కట్లు చంపక బావా [ర మని చిజునగవు నగుచు వానిం బట్టి బంధించి గడ్డం 
__ -బును మూసంబును దలయును రేవులు వాజుం గొజిగి విరూపింజేనె నంత యదు 

.. వీరులు పరనైన్యంబులం బాజం దోలి తత్పమిాపంబునకు వచ్చి రప్పుడు వాత 
పాణుండైై కట్టునడి యున్నరుక్షి ంజూచి కరుణనేనీ బలభ దుండు' బంధంబులు 

విడిచి హరి దగ్గజ్ యిట్లనియె, 1769 

శో 



J క, 

క్ష 

వ, 

దళీమ్మ_సంభముు, పూర్వభాగము 841 

తల మనక ఖీవ్యనందను, తలయును మూతియును గొటుగం దగవే బంధుం 
దలయును మూతలియు గొటుగుట్కతలం దబటుగుటకంశు: దుచ తరము మవోక్తా. 

కొందు రిపు లని కీడును, గొందటు హితు లనుచు మేలు గనార్చవు నిజవిరాః 

వందజియందును సముడవ్రు పొందంగ నే లయ్యి విషమబుద్ధి ననంతాా 174] 

అధి సవోదరునిధంగమునకు ఖిన్నయగురుకి ణీబేవిని బలభ్యద్రుం డూరార్చుట అతా 

అని తరించి పలికి రుక్షిణీచేవి నుపలక్షీంచి యి ట్లునియె, 1772 
ఇకా, తోడంబుట్టినవానిభంగమునకు౯ దకఖంచి మాకృష్ణు నె 

ఆ; 

వః 

క 

గాడం జొడకు మము ఫూర్వభవక రాధీనమై పాణులం 
౧ ఆశీ జారి రా లో 
గీడు౯ మేలును జెందు లేం డొకండు శిథీంవంగ రతీంవ నీ 

తోడంబుట్టువు కర్మ శేవవరిభూతుండయ్యె నేం డియ్యెడన్. 1778 

చం వెడిదోపము గలిగినం జంవం జనదు బంధుజనులం జను విడువంగాం 

జంపిన ధ్లోవము నీద్ధము, చంపను మణీ యేల మున్న చచ్చినవానిణా 17% 

బ్రహచేత భూమివతుల కీధర్మంబు 
కల్సితంబు రాజ కాంతుంజేసీ 

తోడిచూలు నయినః దోడయిట్టినవాండు 

చంపుచుండుం ఛూరచరితుః డగుచు, ' 1775 

భూమికి ధనథానములక్కు భామలకును మానములకుం ట్రాభవములకుం 
గామించి విరాందు గానక్క నశ్రీమదమున మానధనులు చెనకుదు రొరులన్, 1776 

వినుము చేవమూయం జేనీ చేవోఫీమాను లై నమానవ్రలకుం బగవా(డు బంధుం 
డుదానీనుం డనుమోపహాంబు సీద్ధం బయం యుండు జలాదులయందుం బం ద్ర, సూ 
'రార్టదులు ఘటాదులందు గగనంబును బెక్క_యి కానంబడుభంగి చేవాశా 
రుల కందటేీకి నాత్మ యొక్క_(డయ్య్యను చెక్కండై )తోయచు నాద ఫ్టంతంబులు 
గలయీటదేవాంబు ద్ర వ్య ్రాణగుణాత్త కం బయి యాత్త యందు నవిద్య చేత 
గల్పీతం బై "దేహిని సంసారంబునం ద్రిషూ సూర్యుండు తటన్లుండై. యాండC 
బ్ర కాశమానంబు లయినదృష్టిరూపంబులుబోలె నాత్మ తటస్టుండై యుండు 
"హాం ద్రి యంబులు వృకాళ మానంబు లగునాత్మకు వేజొక్కటితోడ సం 

'యోగవియోగంబులు లేవు వృష్థిమయంబులు చంద్రకళలకుం గాని చంద్రునికి 
లేని కైవడి జన్మ నాళంబులు దేహంబునకుం గాని యాత్త కుం గలుగ స్య 
నిధృవోయినవాం డాత్త ను విషయపఫలానుభోగంబు చేయించు తేజుంగున నెటుక 
లేనివాడు నిజము గానియస్థంబునందును భవంబు నొందుభుండుం గావున, 

అజ్ఞానజ మగు శోకము, విజ్ఞానవిలోకనమున విడవుము నీకుం 
బ్రక్షావతికిం దగున్కే యజ్ఞానులభంగి వగవ నంభోజముఖీ, 1778 

న్య ఇట్లు బలభ దు, చేతం చెలుసంబడి రుక్తి బీచేని దుగఖంబు నూని యుంజె నంట 



842 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

రుక్తి యనువాండును శ్రూణావశిష్టుండై. నిడువంబడి తన విరూపభావంబునకు 
నెరయుచు వారిం గాలిచి కాని కుండినప్రురంబు చొర నని వ ప్రతిజ్ఞ చేని తత్పుర 

. సమోపంబున నుండే నివ్విధంబున, 1779 

=కగ్రెశ్రీ , లీ కలమ్షుండు ఠుకి కి ణీదేవిని బెండ్డియాడుట థూ 

క, 'రాజీవలోచనుండు వార్కి రాజసమూావాముల గలిచి రాజస "మొప్పకా 
రాజితే యగుతనపురికిన్సి రాజాననః చెచ్చె బంధురాజి నుతింపన్, 1780 

వ, అంత నయ్యాదవేం దు దు, నినగరంబున సమారబ్ఞవి వావాకృతస్థింబును బ్ర బవ ్ రర్తమాన 
గీతేవాద ఫ్రన్ఫుత్యేంబును బ్రతి గృవోలంకృతవిలనితా "శేసనరనారీవర్షంయును. బరిణ 
యదువళోత్సవసమా నారాయమోాన మహీ పాలగజఘటాగండమండల దానసలిల 
ఛా రానీ క్షమార్ల రంబును ద్ర తిద్యారమంగ ళా చారస ంఘటిత కృముక కదళికా , 
క్ హా ్పరకుంకుమాగ రుధూపపకిపూర్ల కుంభంబును విభూషితసక లగ వా వేదికాక 
వాటోోహాళీ _స్థంభంబును విచి త్రకుసు సుమాంబరరత్న త్రో రణని రాజితంబును సము 
ద్ధూతకేతనవిభాాజితంబునునై య్ండె నయ్యవసరంబున, 1781 

మ ధు)వకీ రిక వారి పెంద్దియాడె నిజచేతో హారిణికా మానై 
భవగాంఫీర్యవివోరిణిక నిఖి లసంపత్మా_రిణికా సాధుబాౌం 
ధవసత్మా_రిణి బుణ్టి చారిణి ముహోదారి ద దృగసం హోరిణికా 
సువిభూపాంబరథారిణికా గుణవతీచరా డామణికా రుక్షిణిన్ , 1782 

క, సతులుం దారును బారులు హితమలిం గానికలు చచ్చి యిచ్చిరికరుణో 
న్నతవర్ధిష్టులకును మ్కానితరోచిష్ణులకు రుక్షిణీకృష్ణులకున్. 1738 

క, హరి వెండి కింగా కేయక, కురుస్ఫంజయయూవిదర కుంతిన రేంద్రుల్ 
పరమానందముం బొందిర్కి భరణీశులలోన గాఢ తాత్పర్యములన్ , 1734 

క, హరి యీాతెజంసన రుక్తి ణ్ నరుదుగం గొనివచ్చి సెండ్డియాడుట విని దో ' 
ష్క-_రకృతర్థి మనుచు వెజుం గందిరి రాజులు రాజసతులు దిక్కుల నెల్లన్, 17685 

ఆ అనఘ యాదిలక్ష్మీ యెనరుకి కృిణితోడం నీడ సలుపుచున్నకృష్ణ్రుం జూచి 
పట్టణంబులోని ప్ర వట 'లుల్లసిల్లొరి, చ్రీతు లగుచు ము శక్షఫీతు లగుచు, 1786 

వ, అని చెప్పి, 
1787 

క, కువలయరమోతత్సర, కునలయద'ళనీలవర్ల కోమల దేవ 
కువలయనాథ శిరోమణి, కవల యజనవినుతే విమలగుణసంధూ కా, 1788 

మాలిని, సరసిజనిభవాస్తా సర్వలోక వశస్తా న్ా 
. నినవనుళుభమూా ర్రీ నీర రృలారూఢకీ ర్ట 
' పరహృదయవిదార్ * భక్త కలోకోవశారీ 
గురుబుథజనతోషీ ఘోర రై తేయశోషీ.. 0 



దళమస్కంధము, పూర్వభాగము లీక 

గద్యము, ఫది శ్రీ పర మేళశ్యరకరుణాకలితవి తావిచిత్ర, కేసనమం త్రివు త్ర సహజ 

పాండిత్య పోతనామాత్య వ్రణితం బయిన శ్రీ మవాభాగవతం బనుఫు రాణంబు 

నందు దేవకీడేవివివాహంబును గగనవాణీ శ్ర వణంబును గంసోద్రైకంబును వసు 

దేవ పాక్టనంబును “యాగ మూయావ స్కభావంబును బలభ దుజన్మ ంబును బ్ర హ్లోది 

సురస్తోత్ర, ంబును గ స్తాన తారంబును ఘోష సషప్రవేళ ంబును యోగ ని ద్రాచరి 

తంబును నందపుత్రా, త్సవంబును బూతనాసంవోరంబును శకటభంజనంబును 

దృణావ రుమరణంబును గశ్రాగమనంబును నారాయణాడినామనిగ్థేళ ంబును 

బాల క్రీ కీ డయును మృద్భశ్షణంబును వాసుచేవవదనగ వ్యారవిలోక్య రిమాన 

చశాషోసము స్టలోకవిలోకనంబును నవనీత చెర ర్టంబును యశో దారోషం 

బును నులూఖలబంధనంబును నర్జునతరుయుగ ళనిపాతనంబును నలకూబరమణి 

గ్గ గ్కీనులశావమోతుణంబును బృందాననగబునంబును వత్స పాలనంబును వత్సా 

నరవ ధయును బకదనుజవిదారణంబును నఘాసురమరణంబును వత్సావవార 

ణంబును నూతనవత్ప బాలక ల్పనంబును బువ్వ వావినుతియు గోపాలనంబును 

గార్జథాసురపాింసనంబును గాళియఫణిమర్దనంబును గరుడ కాళీయనాగవిరోథ 

కభనంబును బ్ర లంబాసురహింననంబును దవానలపానంబును వర్ష _రువర్ల నంబును 

శరత్మా_లలత్ణంబును వేణువిలాసంబును "హీమంతసమయసమాగమంబును 

గోపకన్యాచరితవావిహ్య వృతంబును గా త్య్వాయనీ నేవనంబును వల్లవీవస్తా)వవార 
ణంబును వివ వ్రవనిాదొత్తాన్న భోజనంబు నింద్యయాగ నివారణంబును నంద 

ముకుందసంవాదంబును బర్వతభ జనంబును చౌహాణసలిలవర్ష ంబును గోవర్థ 

నోద్ధ రణంబును వరుణకింకరుండు ' ,నందునిం గొనిపోయిన హారి దెచ్చుటయును 

వేశువూరణంబును నోపికాజనఘాోోపనిర్దమనంబును యమునాతీరవనవిహరణం 
బును గ స్తాంతర్థానంబును ఘాోవమకామినీగణపరి చేవనంబును గోపికా'న్నేహ 

ణంబును గోపి-కాగితలును వారిప ప్రసన్నతయును "రాస శ్రీడనంబును జలకేళియును 

సర్పరూపకుం డయినసు సుదర్శనవద్యాధరుండు హారి చరణ తాడనంబున నిజరూ 

పంబు వడయుటయును శంఖచూశుం డనుగువ్య్యకుని వధించుటయు' వృష 

భాసురవిదళనంబును నారదవచనంబున వారిజన్మ కథ యెణింగి కంసుంకు దేవకీ 

వసుదేవుల బద్ధులం జేయుటయును ఘోటకాసురుం డయిన'కేశి యనుదనుజుని 

వధియించుటయును నారద స్తుతియును వోర్థీమదానవమరణంబును న క్రూరాగమ 

నంబును నకూ కూర రామకృష్ణులసల్లాపంబును ఘూోేవనిర్ణమనంబును యమునా 

జలాంత రాళంబున నక్ర్రూరుండు వారివిశ్భ రూపంబు గాంచుటయు న శ్రూర_స్త సవం 

బును మధు రానగర ప్ర ఫు ౫ ీశంబును రజకవథయును వాయకమాలాకారసమానం 

బును గుస్టైవ్ర సాదకరణంబును ధనుగ్నంగంబును గంసుదుస కన్న ంబును గువ 

లయావీద వీశనంబును రంగస్టలప్ర వేళంబును జాణరారమ. స్ట్రికులవథ యును గంస 
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వధయును వసుచేవచేవక్రీ బంధమోత్షణంబును నుగ, నేను రాజ్యస్థాపనంబును 
'రోమకృస్గులు సాందీపనివలన విద్య లభ ్ లిసీం చ టయుసు సంయవీసీనగరగము 
నంబును గురువు త్రదానంబును నుద్ధవునిఘేోషయాత్రయును భ్రమరగీతలును 
గుబ్జావాసగ మనంపును గరినగరంబునకు నష్టా రుండో సని కుంతీదేవి నూదా 
ర్నుటుయు కంసభార్యలగు న్స పాస్తులు జర: రసంధునకుం గంసుమురణం బెజ్ం 
గించుటయును జరాసంధునిదండయా త్రయును మథురానగరనిరోథనంబును 
యుద్దంబున జరాసంధు-డు స్వప్పదళ వాసంబులు వలాయితుం డగుటయును 
నారదృపేరితుండై శాలయవనుండు మథురవై దాడి వెడలుటయును ద్వారకా 
నగరని ర్తాణంబును మథురాఫవురనివాసులం దన యోగబలంబున హారి ద్వారకా 
నగరంబునకుం దెచ్చుటయును గాలయవనుండు వారివెంటంజని గిరిగువాయందు 
ని ద్రితుండై న ముచుకుందునికోవ వదృష్టివలన నీటగుటయును ముచుకుందుండు 
హరని సం ం స్తుతి చేనీ తవంబునకుం జనుటయును జరాసంధుండు శ్రమల రామ 
కృష్ణులవై "నలెంచుటయును చి, వర ర ణవర్వ తెారోహణంబును గపదోవానంబును 
గిరి డిగ్సనులికి రామకృష్ణులు ద్యారకానగరంబునకుం జనుటయును రుకి ణీ 
జననంబును రుకి క్రిణీసం దేళంబును వాసుబేవాగమనంబును రుకిణీ గవాణం 
బును రాజలోకపలా యనంబును రుక్ష్మి యనువాని భంగంబును పక్షి ణీకీర్యాణం 
బును ననుకథభలు గల దశమస స్కంభంబునందలి వూ వూ ర్వభాగము, 1790 



శ్రీరశ్త 
(శ్రీక్పృష్ణాయన మం 

ఆశ: కర వరిశోషితర 
సగ త్నాకర కమనీయగుణగణాకర కారు 

"కాకర భీకరశరథా 
రాకంవీతదాన వేం ద్ర రామన రేం డ్రా, | 1 

వ, మవానీయగుణగరిస్థు లగునమ్లుని శ్రే స్థంలకు నిఖలపురాణవ్యాఖ్యాన వై ఖరీసమే 
తుం డైనసూతుం డిట్లనియె నట్లు _ప్రాయోపవిస్థ్రం డై. నపరీమీన్న రేం ద్రు ండు 
రోకి ణీపరిణయానంతేరంబున నైనక థావృత్తాంతం బంతయు వినిపింపు మనిన 
శుక 'యోగీంద్రుం డి ట్లనియె, ల 

-ఇపార్రి (వ, ద్యుమ్నకుమారచరి త్ర ప్రారంభము అయా 

ఉ, తామరసొమ్షునంశమున దర్బ్చకుం డీశరుకంటిమంటలం 

దా మును దగ్గుండై వీదపం దత్ప్సరమేశుని చేవాలబ్దిక 
వేనముణు నివ్ణం En హారివీరర్థినునం బ్ భవించె కి ణీ 
కామినిగ ర్భృమం దసురఖండనుమాజటమూ ర్తి యూ యనన్, 8 

వ, అంత నాడింభకుండు వద్యుమ్నుం డనువేర విఖ్యాతుం డయ్యు నాశిశువు 
సూతి కాగ్ళ వాంబునం దల్లి పాదింగిట నుండం దనకు శత్రుం డని యెజీంగి శంబ 
రుం డనుశాతసుండు దనమామాబలంబునం గామరూపియె వచ్చి కొనిపోయి 
సమ్ముద్వ ంబులో వైచి తనగృహంబునకుం జనియె నంత నాకాబకుండు జలధి 
జలంబునం దిగంబడ నొడనీ యొకమజోమోానంబు మ్రింగా నందు, 4 

ళ్ 

క, బాలి బడి పాటుజలచర, జూలంబుల6: బోవనీక చని రోహాగ్ని 
జ్యూలలు నిగుడయ నూరక్క జాలంబులు చై.చిపట్టుజాలరు' లంతన్, క్ 

వ సము ద ంబులోన నామోనంబును దత్సవాచరంబు'లై నమినంబులనుం బట్టికొని 
తెచ్చి' శంబరునకుం గానికంగా నిచ్చిన నతండు వండి కెం డని మహానసగ్భ 
సహాంబునకుం బంచిన,ః 

6 
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క 

తే, 

వ 

రాజునగరియడబాలలుు రాజీవముకడువు వచ్చి రాజనిభాసుర్థికా 
రాజశిశున్ర గని చెప్పిరి రాజీవదళాతీ యైనరతికి నరేం్రాం 7 

అంత నారదుండు వచ్చి భాలకునిజన ౦బును శంబరోదో్యో గంబును మిధానోదర 

వ్ర వేశంబునుం జెప్పిన విని యారతి మాయావతి యనుపేర శంబరునియింటం 

బాతివృత్యంబు సలుపుచు దవానదగ్ధుం డయినతన వెనిమిటి శరీరథారణంబు 

సేయుట కెదుకుచూచుచున్న యది గావున నయ్యగ్భసుండు డర్పకుం డని తెలిసీ 

మెల్లన వ్యుతార్థిని మైనతెజంగన శంబరునియసుమతి వడనీ సూవః ఇబస్టిల్రై 
న న్ 4 జంటలో ఎ a wa . 

ముద్ద నున్న పాపనిం దెచ్చి వోషింపు చుండె నాకుమారుండును శీఘ్ర కా 

లంబున నారాథయావనుం టైం 8 

సుందర మగుతనరూవము, సుందరు లొకమూలు చేజీ చూచిన జూలుకొ 

సాందర్య మేమి చెప్పను బొంచెద మని 'డాయుబుద్ధియ బుట్టించు నృపా, 9 

చక్కని వారలచక్కందనంబున కుచమింవ వండు యోనిం డయ్యె 

మిక్కిలితపవమున మెజియునంబికకు వై శంకరు నెవ్వండు సగము నేనె 

బహాత్వమును బొంది పరంగువిథాతను వాణిశై యొన్వండు వాడి నిజ్చె 

వేయి డాగలతోడివిబుధలో కేళుని మూర్తికి నెవ్వండు మూల మము 

మునుల తాలిమి కెవ్యండు ముల్లుసూప్రు మగ లమగువలనెవ్యండు మరులుకొలుపుం 

గుసుమధనువున నెవ్యండు కొనువిజయముచచిగురువాలున నెవ గండునిక్కువలుచు, 

అని తన్ను లోకులు వినుతించు వ్ర భావంబులు గలిగి పద్ద దళలోచనుండును 

బ్రలంబబావాండును జగ నోవానా కారుండు నైనపందబాణునిం గని లజ్ఞాహోస 
గర్భితంబు వై నమాపులం జూచుచు మాయావతి సురతభాంతిం చేసినం జూచి 
చద్యుమ్నుం డిట్లనియె, 11 

మ_గ్తకోకిలము. నాతనూభ వుం డీతం డంచును నాన యించుక లేక యో 

వ, 

॥ క 

మాత నీ విదియీమి నేం డిటు మాత్నభావము మాని సం 
వ్రీ తిం గామినిభంగిం జేనెను వెక్కువిభ్ర మముల్ మహో 
ఖారితవృత్తికి నీకు ధర్మము గాదు మోహము నేయయగాన్, 12 
అనిన రతి యిట్లనియె నీవు నాశాయణనందనుండ వైనకందర్చుండను పూర్వ 
కౌలంబున చేను నీకు భార్య నైనరతిని నీను శిళు వై యుండునెడ నిర్భయుం 
డై దొంగిలి తల్లిం దొజంగం జేసీ శంబరుండు కొనివచ్చి నిన్ను నీరధిలో వైచిన 
నొక్కమిానంబు మ్రింగ మానోదరంబు వెడలితీను మోదటి కార్యమాకర్షింవును. 
మాయావి వీడు దర్మ త్రి మాయండు సంగరములం దమ ర్థ్య్వుల గాలుచుకా 

x శా ఖ్ మాయికేరణమున వీని౯్కా మాయింపుము మోహనాదివమూయలచేతన్, 14 
నుత్తకోకిలము, పాపకర్షండు వీండు ని న్నిటం బట్టి తెచ్చిన లేచి నా 

భో 

— 
పాపం జెక్కడం బోయెనో సుతు భాకిశే విధి. యంచు దాం 



|. 
sa శ 

దశనుస్త_ంభథము, భ్హైూర్యభాగముం 847 
రోను బానీననోవుభంగిని ఖన్న మై వడి గాఢసం 
తాపయైనిను నోచి కాంచినతల్లి కు య్యిడ కుందు నే, 15 

వ, అని పలికి మాయావతి మవోనుభావుం 'డైన ప్రద్య్యూమ్ను నికి సర్భశత్రుమాయా 
వినాశి యయినమసామాయావిద్య నువబేళించ నివ్విధంబున, 16 

మ, గురుమాయారణనవేది మై కవచిమై కోదండి మై బాణి యే 
వారిజుం డోరినిశాట వైచితివి నాం డంభోనిధికా నన్ను ఘా 
రరణాంభానథి వైతు నిన్ను నిబె జే రన్ముచుం జిర౯ మనో _ 
హరదివార్థింబరు నుల్ల సన్గనుజ సెనాడంబరకా శంబరున్, 17 

చ, అదలిచి యిట్లు కృవ్లసుతుం డాడినసష్థురభా వణంబులం 
బదహాత మై వడిం గవియువన్నగ రాజముం బోలి శంబరుం 
దరు చివ గ్ తనంద? నె నుజ (ల డదరుచు లే వొచ్చి గ నచ్యుతనందను గనె నుజ్జ ( 

ద్భిదురకఠో రభూోపసమభీషణనాదము చేసీ యాస్సుచున్, 18 
క దను జేంద్రుండు గ్రైనీనగదం దనగదచేం వాయ నడిచి దనుజులు చెదరక 

దనుజాంతకునికుమూరుండ్కు దను జేళునివిాంద నార్చి తనగద వై వెన్, 19 
వ, అంత నారక్క_సుండు వెక్కసం. బగురోసంబునం దనకుం దొల్లి మయుం జెణిం 

గించిన డై తేయమాయ నా శ్ యించి మింటికి నెగసి పంచబాణునివై బాణ 
వర్షంబు గురిసిన నమహోరథుండు నొచ్చియు సంచలింపక మచ్చరంబున సర 
మాయావినాశని మైనసా._త్తి గ్షకమాయం బ్రయోగించి దనుజుని 'బాణవృష్టి 
నివారించ మజియు వాండు భుజగ గువ్యాక విశాచమాయలు _ పన్ని నొప్పించిన 
నన్నియుం దవ్చించి, £0 

క, దండధరమూ్తూర్తిల్లా కొని యొం జాడక చ కి నూను డుగృతరానీ౯ా 
ఖండించె ఛశంబరునితలం గుండలకోటీరమణులు గుంఛిని రాలన్, 21 

క, చిగురాకడిదపుథారన్సు జగముల బరవళము నేయుచలషాదికి దొ 
డ్లగునుక్క_డిదంబుంనం దన వగతుం చెగ నేయు బంతవని చింతింవన్. లలి 

క, బెగడుచు నుండంగ శంబరుం చెగడుచుం బూవింటిజో దుధిరగసణంబుల్ 
వాగడుచుం గురినిరి ముదమున్క, నెగడుచుగససునుములముసురు నిస్టరు లధిపా, 

అద్రి రతీదేవి (చద్యుమ్నునహిత మె గగనమార్ల ౦బున 'ద్వారకకంబోవుట ఏతా 

వ పట్లు శంబరుని వధించి విలసిల్లు చున్నయించువిలుకానిం గొంచు నాకాళ 
బారిణియెనయారతీ దేవి కగనవథంబుం బట్టి ద్యారకానగ రోపరిభాగంబునకుం 
జను దెంచిన, 24 

ఆ మెబుంగుందీగాతోడి మేఘంబు;కై వడి యువిదతోడ మింటి నుండి కదలి 
యరుగు దెంచె మదనుం డంగనాజనములు, మెలంగు చున్నలోనిమేడకడకు, 25 

మ, జలదళ్యాముం చ లంబబావాయుగ ళం జంద్దానను౯ నీలసం 



848 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

కులవ కాలకుం వీతవాను సునవతఊుక౯ా సీంహమధ్యు౯ మహో 

త్పలవ్తై తణు మందజోసలలితుం బంచాయుధుకా నీకజా 

కులు చే దా *దేమబుపాటు చూచి వాని యంచుం డాంగి రయ్రైయొడన్, 26 

క, కొందటు హరి యగునందుర్కు కొంగణు చిహ్నములు కొన్నికొన్ని హరికి లే 
వందురు మెల్లనె లెలియుద్య మందురు మరు జూచి కొంద టిబలలుగుము లై 

క, హరి యని వెనుచని పీదవళొ హరిం బోలెకువాండు గాని హరి గాం డనుచుళా 
హరిమధ్య లల్లనల్లన్క హారినందను డాయ వచ్చి రాళ్చరన్షమునన్ 

జ, *అన్నులు జేర వచ్చి మరు నందటు: జూడంగగం దాను కచ్చి సం 

పన్న గుణాభి రావు హరిపట్టపు దేవి విదర పు త్రివ్రేం 

గన్నుల నాకుమారకునిడై వడి నేర్పడం జూచి బోటితోం 

జనములు నేయ నిట్టయె సంభ్రమదై న్యము లుల్లనీల్లంగన్ , 

కా, ఈకంచేక్షణుం దీసమారలీలకుం డీంం ందుచింబాననుం 

డీకంథీరవమధుష్థిం డిచ్చటికి నేం డెందుండి యేతెంచెనో 
యిక ల్యాణునిం గన్న భాగ ర్థివతి ము న్నే నోముల౯ొ నోంచెనో 

యీ కాంళతామణియందు వీంగి కనెనో యంతు డీకాంతునిన్, 

శా, ఆలీ నాతో "లుమూాలిషావనికి బోర్కా_డించి చే సూతికా 

శాలామభధ ర్థివిశాలతల్పగత నై నై చ న్నిచ్చి నిద్రింప నా 

బాలుకా నాచనుంబాలకుం జెటేచి చేపాపాళ్ళు లేశ్రోవ ము 

న్నే లీలం గొనిపోయిరో శిశువు దా 'నేతల్లి . రమీంచనో, 
క, కొడుకండు నాపాదిగిటిలోం జెడి పోయిననాంటనుండి చెలియా తెలియం 

బడ చేవార్తయు నతండే వడువున నెచ్చోట నిలిచి వర్షించెడినో, 

క ల్తందాంక వాడు బ్రదికిన సందేహము లేదు దేవాచాతుర్భనయ 

స్వాందరర్థింబుల లోకులు, వందింవంగ నితనియంతవాం డగుయిమ్రా, | 

మ, అలివా సీదము నాంటిబాలకున కీయాకార విరావర్డ మ్ 

గతి యీహోసవిలోకనస్థరము లీగాంభీర్య మింకాంతి వీం 
డతంజే శాం దగు నున్న వారలకు నాయాళ్తె శుసాొరూాప ప్యసం 

గతి సీద్ధింపదు వీనియందు మిగులం గాతూపాలం బయొడిన్ 

క, పాదలెడి ముదమునం జిత్తము, గదలెడి నాయెడమమూంవు గన్ను లవెంటం 
బొదలెడి నానందా తులు, మెదలెడిం బాలిండ్లం బాలు మే లయ్యిడిన , 

వ్క అని డేోలాయమాన మానస యై వితర్కి_౦చుచు, 

28 

29 

80 

86 

క్క తనయు(డని నొడువం దలంచును, దనయుండుగాకున్న మిగుల దతినొనిసవతుల్ 

దను నగియెద రని తలంచు నృతనుసంశయ మలమికొనలోం దనుమధ్య మదిన్ 7 

వ, ఇట్లు రుక్షిణీ దేవి విఛారించు చుండ లోపలినగరికావలివారివలన విని కృష్ణుండు 
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దేవకీవసుదేవ్రులం దోడ్కొ_ని చనుచెంచి సర్వజ్ఞం డయుూు నేమియు వివరింపక 
యూరకుంజడె నంత నారదుండు సనుచెంచి శంబరుండు గువూరునిం నగొనిపో 

వుట మొదలైన వార్హ లెటీంగించిన, 88 

క, చచ్చినబాలుండు గవ్యజు, వచ్చిన క్రియ వచ్చెం 'బెక్కువర్షములకు నీ 
సచ్చరితు నేండు పటే, పచ్చిక ము నెట్టి తపము చేయంబడెనో, 89 

వ, అని యంశగిష్టర కొం 'బును 'జేవకీవసు చేరాక కృష్ణ షంజంను యథోచిత క్రమం 

బున నా దంపతుల దివ్యాంబరాభం ణా: ఎంక్భతు . సత్కరించి సంతో *పొంచిరి 

రుక్మిణీ దేవియు నందనుం గాంగిలించుకొని, 40 

సొ అన్నా నాచనుం బాపి నిన్ను దనుజుం డంభోనిధి౯ా వై చెనే 
యెన్నేవర్ష ము లయం జానీ సుత నీ వేరీతి జీవించి యే 

సన్నా హంబున శ తు గాల్సితివా యాశ ఎరన్ట్రంబు సంధి ల్ల కిక 

నిన్నుం గాంచితి నరతశాలనమునకుకా నే ధన నసతం జెందితిన్, 41 

వ, అని కొడుకుం జూచి సంతోషించి కోడలిగుణంబులు శై వారంబు నేసీ వినో 
దించుచుంచె నంత ద్యార కానగరంబు ప్రజలు విని హార్షి ంచి రందు, 42 

క, సిరి వెనివిటిపు తృకుం డగు మరుం గని వారి జూచినట్ల మాతలు దదములోం 
గరంగుదురంట వరకాంతలు మరుం గని మోహాంభకారనుగ్ను లు గార 48 

వ, అని చెప్పి కుకుం డి ట్లనియ, 44 

ఎశ్ర్రుర్టు శీ గ శ్రీగ్రక్ణుండు లో కావవాదనివృ శి ర్రికొఆకు స్యమంఠతకమణిం చచ్చుట 6తా- 

క, సత్రాజిత్తు నిశాచర, శత్రునకుం గీకు చేసి సస్వనయముతోం 
బు తి శ్ర స్యమంతకమణి యును, మ్మెత్రిం గొని తెచ్చి యిచ్చె మనుజాధీశా, 45 

వ, అనో విన రా జిట్లనీరెయె, 46 

ఆ, శౌరి కేమితప్పు సశ్రాజికుండు నే నేనె నాలు మణిని నేల కోరి యం చ్చె 

నతని కెట్లు గలిగా నా స్యమంతకమణి, వి సృముఖర్టి నాకు వి స్థరింపు, 47 

వ, అనిన విని కుక యోగివర్యుం డి డి ట్లనియె స్మత్రాజ్నిత్సనువాండు సూర్యునకు భ కుం 

డై చెలిమి నేయ నతనివలన సంతేసించి సూక్య్టండు స్యమంతకమణి నిచ్చె నా 
మణి కంఠంబున ధరియించి సత్రాజిత్తు భాస్క_రునిభంగి భాసమానుండై దార 

కానగరంబునకు వచ్చిన దూరంబున నతనిం జూచి జనులు మణివ ప్రభావటల తేపో 
హృతద్భష్టు లయి సూరుష్టం డని శంకించి వచ్చి హారి క్రి ట్లనిరి, 48 

క, నారాయణ దామోదర, నీరజదళ నేత్ర, చక్రి నిఖ లేశ గదా 
ఛారణ గోవింద నమ్వృుస్కారము యదువు త్ర నిత్యకల్యాణనిధీ, 49 

వు, దివిజాధీశ్వరు లిచ్చగింతుకు గదా జీచేశ సః నికొ జూడ రహ 

దవవంశంబున గనాఢమూా ర్తివి జగతా/ణుండ నై వై యుండగా 

af వదీయాక్చతిం జూడ నెం డిదె రుచి ప వ్ర చ న్నదిగ్భాగులై 

B58 
లాడు... 
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రవియో నీరజగర్భుడో యొకండు 'నేరకా వచ్చా మార్దంబునన్. 50 
వ్య అని యిట్లు పలికిన మూఢజనులం జూచి గోవిందుండు నగి ముణినమేతుం డైన 

సతాజితుండు గాని సూర్యుండు గాం డని పలికె నంత సృత్రాజితుండు శ్రీయ 
తర్టయి మంగళా చారసంచఛానం బైన తనన ఎ హాంబునకుం జని వ హీసురులచేత 

ని ణి శే ప వేశంబు నేయించె నదియు నిజచేవళొనుందిరంబున నక ణి © ఫ్లంబు వ్ర వెళంబు యించి నదియును చ తి 

దినంబు నెనిమిదిబారువుల సువ్దుంబు గలిగెంచుచుండు, ర్ 

క, వరా జేలెడు వసుమక్కి నాగత్నము పూజ్యమాన మశ నక్కడ రో 
న్ ఇష భి గారిష్టసోగమాయిక, మారీదుర్భి క భ తపము మాను నేం దొ sy 

క్ష అమ్మణి యాదవవిభునక్కు ని మని వారి యడుగ నాతం డీక ధ నేచ్చం 

బొమ్మని పలికెను జక్రిక్కి నివ్వణి యీకున్న మింద నే మా ననుచున్, రి 

వ, అంత, 54 

చ, అడరెడు వేడ... గంఠమున నవ్యణిం దాల్చి ప్ర నేనుం డొక్క_నాం 
డడవికి ఘాోరవన్యమృగ యారతి నేంగిన వానిం జంపీ మై 

బడి మణిం గొంచు నొక్క_వారి పాజంగ దాని వధించి డానీ యే 
రృడం గనె జాంబవంతుండు విభా తృదిగంతము నాస్థమంతమున్ క ర్ర్ 

క, కని జాంబవంతుం "డామణిం గొనిపోయి సవిణాపశై లగుహాం జొచ్చి ముదం 
బునం దనకూరిమిసుతకును, ఘనశేలీకందుకంబుగాం జేసె నృపా, 56 

వం అంత సృ శ్రాజితుండు తనసహోోదరుం డ్రై న వ్ర నేనునిం గానక దుగఖంచుచు, ల 
మ, మణి కంఠంబునం దాల్సి చేం డడనిలో మావాడు వ_ర్థింపంగా 

మణిశై పట్టి వధించినాండు హారికి౯ా మర్యాద "లే దంచు దూ 
పషణముం జేయగ వానిదూపషణముం గంసధ్యంసీ యాలించి యే 
చ్రణముక్ నాయెడ లేదు నింద గలిగా౯ా వారించు శేరీతి యో, రం 

వ అని వితర్కించి, 59 
మ, తనవా ెల్లం బి, నేనుజాడం చెలువం దర్కించుచుకా వచ్చి త 

ద్యనవీథిం గనె నెలం గూలిన మహ+ళ్య్వంబుం , చి నేనుం చి చే 
నుని హింనీంచిన , నీంహాముక౯ా మృగపతిళా నొప్పించి ఖండించి యే 

గిన భల్లూకము సొచ్చి యున్న గువాయుం గ ఎమ్షుండు రోచిక్షండై, 60 

వ, కని తనవెంట వచ్చిన ప్ర జల నెల్ల గుహాముఖంబున విడిచి సావాసంబున 
మహోనుభావుం డై నవారి నిరంతరనిబిడాంధకారబంధురం బయి ఇభ యంకరం బై 
విశాలం బయిన గుబోంత-రాళంబు సొచ్చి చని యక్క_డ నొక్క.'బాలిక కెదుర 
దర్శనీయకేళికందుకంబుగా చలం గ ట్రబడిన యమ్మణి శే స్థంబుం గని హరింప 
నిశ్చయించి, 61 

క, మెల్లనె పదము లిడుచు యదు వల్లభం డా శిశున్రకడకు వచ్చన గుండెల్ 



లెర1 దక బుస్మ.ంధథము, వూర 

జ బ్లనంగం జూచి కంపను, మొల్లంబుగ దానిదాది "మొజివెక్సై నృపా, 62 

వ, అంత నాభిని విని బలవంతుం డైన జాంబవంతుండు వచ్చి తనసాగమి యని కృ 
వు చెటుంగక ప్వాగృతవురుషుం డని తలంచి కృష్ణునితో రణంబుచేనె నందు, 

క్క పలలమునకు చో రెనుడే, గల క్రియ శ్మస్త్రములం దరులం గరముల విజయే 

చల నిరువడియెనిమిడి దిశ ములు వోరిరి నగచౌరేం ద్ర ముఖ్యుడు వారియున్ , 

క, అడిదములుం దగులుం కణిగిన, వైకిదతు లగు ముక తన్. ల బిజబుతివగ వడిం 

బిడుగులవణువునం బడియొ స్కి పిడికిచిపోటులను గల౬న బె' ని 8న వ్చరున్, 65 

జా స్పష్టాహాంగృతు లుల్ల వీల్ల వారియక్ ఛబ్లూకలోకేళశు శు౯ 

ముఫ్రాముష్టి నవహార్ని శ ంబు జయసమ్రహాంబునం భోర-చోం 

బుష్టిం చాసీ ముకుందముష్టి సహాతులం బూ శ్ర మోవేతు. “బై 

పీష్టాంగోరుశరీరుండై యతడు దా ఫీశాతుకై యిజట్టీనున్. 66 

వ, జేవా నిన్నుం బురాణవురుషు నధీళ్వరు విష్ణుం బ్ర భవిన్షు నెలుంగుదు సగ్వ 
భూతంబులకుం బాణ పవ తావధై దై ర్యబలంబుటు "సేవ “విశ ంబునకు సర్లస్థితిల 

యంబు లెవు రాచకంతురు వారికి సర్దస్థితిలయంబులం జేయునీశ్ళరుండను నీవ 

యాత్మవు నీవ యని మజియును, 67 

సీ బాణాన్ని నెవ్వందు వణపీ వయోరాశి నింకించి బంకించి యేసు మావెం 
బరంగ నెవ్వండు ప్రృతావవ వఖారాశిచే దానవగ ర్యాంధతవున మడంచెం 

గంజూతములు చె ంచు కరిధంగి నెవ్యండ సు దళళంథభుకంఠ బృందములు (దు, దుంచె 

నాచం ద్ర, సూర్యే యనురు లంకా రాజ్యమునకు నె Kes విఫీషణున్ో నిలిచె 

లే, నన్ను నేలినలో కాధినాథుం జెవ్యం టి యెవ్వ్యం 
డాతేడవు నీవ కావె మాహాత్త నేడు, మాజుపడి నేసితి ముణువవలయు, 

వ, అని యిట్లు వపరమభ క్తుండైన జాంబనంతుండు వినుతించిన నతనిశరీరని నివా 
నివారణంబుగా భ్ కృవత్సలుం డై డెన హరి దన కరంబున నతనిమేను నిమిరి మేఘ 
గంభీరభాహణంబుల నిట్లనియె, 69 

క, ఈ మణి మామే బడ నని, తామసు లొనరించునింద దె వ్పెిడుకొటజనై 
నీమందిర మగు బిలమున్క 'కే మరకుబెంచితిమి భల్లు కేళ్ళర వింయే, 70 

వ, అనిన విని సంతనీంచి జూంబవంతుండు నుణియునుం దనకూంతు జాంబవతి యను 

కన్య కామణియునుం దెచ్చి హారికిం గానికంగా సమర్పించె నటమున్న హారి 
వెంట వచ్చినవారలు బిలంబువాకీటం బం డ్రైండుదినంబులు వారిరాక "కదురు 
మాచి వేసరి వగచి పురంబునకుం జని రంత దేవకీవసుజేవులును రః! కి ణియును 
మి త్రేబంధుజ్ఞాతిజనులును గుహా సొచ్చి కృష్ణుండు రాక చిక్కె_నని నోకించి, 

"క దురగ్రము మగు బిలమున హారి, నిరృతుండై చేరవలయు నేం డని పౌరుల్ 
వర్టము లై నేవించీరి, దుగ్గం గ ్రతకుళలమార్షం దోపితభర్దన్ష్ , 72 
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క్క, డోలాయితమానసుశై , జాలింబడి జనులు గొలువ జండిక పలికె౯ 

బాలామణితో మణితో, శే పాలాగతి వచ్చు నంబుజేశుణుః డనుచున్, 73 

కః, యత్నము సఫలం బయిన స్య పత్నసమాహాములు 'బెగడం బద్గాతుం డా 

రత్న ముతో గన్వ్య్యాజన రత్న ముతో? బురికి వచ్చె రయమున నంతన్, 74 
క్ల మృగుం డై జనవాండు ఫునగాా గతుడై న కియం దళంచి కనాస్థమణిసం 

యుతు డై నచ్చిన' హరిం గని, విళతో త్స “కాతుకముబ వెలనీరి పొనుల, 75 
వ, ఇట్లు హరి దనపరాక్రమంబున జాంబ- తేోవిు ఇ రి గ పొంచి రాజసభకు స్మా 

జిత్తుంబిఖిపించి తద కాంతం బంతయు నెజి+గించి సృశాజిత్తు: గు మణి నిచ్చె 

నతండును నీగ్గువడి మణిం బుచ్చుకొని వళ్చాత్తావంబు నొందుచు బలవద్విరో 

ధంబునకు వెజచుచు నింటికిం జని, 76 

నే పాపాత్తు? పావములం, వొవంగా నోభ ఫనట్టి వద్దాము" వై 6 
బావము గల దని నొడివివ, పాపాత్యునిపావమున కుం బొరము గ చే, 77 

మ, మితభా షితగ్గము మాని యేల హరివై మిథాన్లఖి యోగం బు శే 

నీతిం బాపాత్యు: డడ నగలోభుండను దుశ్చిత్వ తుండ భుత్తుండ దు 
థి 

ర తి నీచేహముం గాల్బనే దురిత మే మాగ్గంబునం ' బాయు నే 

గతి గంసారి పృనన్ను(డై మనుచు న౯ గారుణ్య ఫావంబునన్ , 78 

ఆ, మణిని గూంతు నిచ్చి మాధన్రపదములు, పట్టుకొంటి నేని ట్ర దుకు గలదు 

సంతనీంచు నతడు సదుపాయ మగు నిది స్య మితరన్న త్తే త్రం జక్కంబడదు, 79 

మ, అని యిబ్బంగి బహు ప కారముల సెకాంతస్టుండై యింటిలో. 

దనబుద్ధిం బరికించి నీతిగని సత్రాజిత్తు సంపా స్టశో 
భనుడై యిచ్చె విపత్స యోధిశరకి౯ భామామనోహోరికి౯ 
దనుజాధీశవిదారికిక౯ వారికిం గాంతారత్న ముక రత్నమున్, 80 

ఉ, తామరసాక్షుం డచ్యుతుం డుదారయతశోనిధ్ధి వెండ్లియాడె నా 
నామను జేం ద్ర నందితగుణస్థితిల మణ సత్యభామ ను 
ద్రామపతి వ వ తాత్యనయధర్మ విచతమణతాదయాయకళి 
కొనును సత్యభామను ముఖద్యుతినిరితసోము నయెర్థిడన్ ం 8l 

క, మణి యిచ్చినాండు వాసర, మణి నీకును మాకు గలను మణులు కుమారీ 
మణి చాలు నంచు గ ఎ ముడు మణి సృత్రాజి  త్తునకును మరలంగ నిచ్చెన్, 82 

వ, అంత నక్క_డం గుంతీసహితు లయిన పాండవులు లామౌగారంబున దగ్గులె రని 
విని ని నిఖిలార్థదర్శనుం డయ్యూను గృస్షుండు బలభద్ర ద సహితుండై “రరినగ రం 
బునకుం జని కృవనిదుర గాం థారీభీష దో దోణులం గని ుగఖోవళనునాలాపంబు 
లాడుభుండె నయొ్యొడ, 

వటి శతధన్వుండు స్మత్వాజితునిం జంపి మణి నవవారించుట త్రూ 

నీ, జగతీశ విననయ్య శతధన్వుం బొడగని య్రారకృతవర్మ ల్లాప్తవృత్తి 



దళ దున్కంథనుం ఉత్తర భాగము 583 

వున కీత్తు ననుచు సమ్ముతిం చేసీ తసకూంతుం బడదాయునకు నిచ్చి పాడి దప్పి 

ఖలుండు స్మశ్రైజితుం లయ శే శ్రయనైన సు మణివుచ్చుకొనుము వీదుతము "మెటినీ 

యిని తన్ను. (ఇ, జే కేవ నాశకధస్యండు పశువు గటికివాండు వట్టి చంపు 

ఆ, కరణి నిదరవానం గడంగి స స త్రాజిత్ళు", బట్టి చంపి వానిభామ లెల్ల 

మొణలువెట్ట లోభమునం జేని మణి గొంచుంజనియె నొక్కనాండు జనవ రేణ్య, 

వ, ఇట్లు వాతుం డైన శండ్రిం గని శోకంచి సత్యభామ యతనిం దైల, ద్రోణియం 
దుం బెట్టించి వా _స్పిపురంబునకుం జని సర్వజ్ఞుం డైన వారికి సర్రాదత్తుమరణంబు 
విన్నవించిన వారియును బలభ, దు డు నిళ్వరు లయను మనువ్యు భావంబుల 
విలపి=చి రంత బలభ ద్ర సత్య భామాస మేతుండై హరి ద్యార కానగరంబునకు 
మరలి వచ్చి శతథన్వుం జంవెద నని తలంచిన నెటింగి శతధన్వుండు పాణభ 
యంబునం గ ్రతీవర్షునింటికిం జని తసకు సహాయుండవు గ మని పలికినం గృత 
వర్త యి ట్లనీయె, రత 

ఉడ్, అక్నట రామక కృమ్షులం ముహోతులు వారల క్యు చేయం? 

నిక్క_డ నెన్యం డోపు విను మే ఎడం గ ంసుండు బంధుయు కడై 

చిక్క_డె మున్ను మాగధుండు నేనలతోం బదియేడుతో యముల్ 
దిక్కులం వాజండె మనకు దృష్టను వారలలావు వింతయే, 86 

వ అని య త్తరంబు నెవ్పిన విని శతధన్వుం డ గ్రూరునియింటికిం జని వారితోడి 
పగకుం దోడు రమని చీకిన న శ్రూరుండు వారిబలపరాక మదా ఖైర్య స్రైర్యంబు లుగ్గ 

డించి మతీయు ని ట్రనియె, 87 

సీ ఎవ్వండు విశ్వంబు నెల్ల సలీలుం జై. వుట్టించు రతీంచుం బొలియంజేయు 
'నెవ్వనిచేస్హల నెజుంగ రు బ్రహామ 'లెవ్యనిమాయ మోహించు భువన 
మేడెండ్రపావందై యేవిభుగో డొొకచేత గోరతణమునతై కొండ నె 
నెవడు కకాటస్థుం డీశ్యరుం డద్భుతకర్షు రుం డనంతుండు + కర రృసాతీ, 

తే, యట్టి ఘనునకు కాం ననవరతము, యొ క్కెదము గాక విచ్వేషమునకు "నేము 
వెటకు మొల్లమను నీ వాండు'వెంటంబొసు ;వాలుంబది వేలువ చ్చ నీసఖ్యమునను, 

వ, అని య ట్ల క్రూరుం డం _త్తరంబు వలికిన నమ్మవోమణి య క్రూరునియొద్ద నునిచి 
చెణచి శత భిస్యండు తురగారూఢ్డుండై శత ఇళూజనదూరొపు సనియే గరుడ 
కేతనాలంకృతం బైన తే ెక్కి. రామక ములు వెనుచని రంత నతండును మిథి 
లానగ రంబు: చేరి ౪ తత్సమిావంబునందు, 89 

చ, తురగము డిని తల్లడముతో శతథన్వుంు పాదచారియొ 
పరువిడం జోకు పోకు మని వద్మద భాతుండు సూడ చాటే భీ 
కరగతి వానిమ _స్తకము ఖండిత మై వడ చ చి జక క్కముం 
బరివాత జె దైత్యచక్ర క ముం బ్రభాచియమోపెకే దేవళ వ శృమున్, 90 
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వ, పట్టు హరి శతధన్వుని వధియించి వానివ్యశ్రంబులందు వణి వెదకి లే కుండుటం 
దెలిసి బలభ ద్రునికడకు వచ్చి శతధన్వుం డూరక వాతుం డయ్యొ మణి లేదనిన 

91 బలభ దు డి ట్లనియ్, 

సీ, ఆనుణి శతధన్వుం డపహరించుట నిక్క మెక్ళరిచే దాంవ నిచ్చినాండొ 
వేగమె నీ వేంగి వెదకుము పురిలోన వె చెవు దర్శింప వాంఛ గలదు 

పోయి వచ్చెద నీవు పొ మని వీడొ_ని మెల్లన రాముండు మిధిలం జొచ్చి 
పోయిన జనకుండు పొడగని వార్షించి యెంతయుం బ్రియముతో నెదురువచ్చి 

తే, యర్థ ఫ్రపొద్యాదికృత్యంబు అాచరించ్చి యిచ్చగించినవ స్తువ్రు లెల్ల నిచ్చి 
యుండుమని భ క్టిచేసిన నుండె ముసల్కికవలయళ్యార మిథిలలోం గొ న్ని యేండ్లు, 

వ, అంత దుర్యోథనుండు మిధిలానగరంబునకుం జనుదెంచి జనకరాజుచేత సమూ 
నితుండై, 08 

క, చలమున గాంథారేయు(డు, లలితగదాయుద్ధగౌశలము నేర్సెం దగా 
హలిచే నా శీ, తనిర్ణర, సలిచేం తెలోక ర్ట విరభటగణ బలి చేన్, 94 

వ, అంటం గృన్షుండును ద్యార కానగరంబునకుం జని శతధన్యునిమరణంబును మణి 
"లే కుండుటయును సత్య భామకుం జెప్పీ సత్యభామా వ్రీ యకరుండు గానున స తా 
జిత్తునకుం బరలోక క్రియలు నేయించె నక్రూరకృతవర్తలు శతధ న్యుమరణంబు 
విని వెజిచి ద్యారకానగరంబు వెడలి బహు యోజనదదూరభూమికిం జని ర కూ 
రుండు "లేమించేసి వానలు లేక మరో త్పాతంబులును శరీరమాననతావంబు 
లును ద్య్వారకానగరవాసులకు సంభవించిన నందులవృద్ధజనులు బెగడి వారి 
కి ట్లనిరి, 

95 
సీ కమలాత వినవయ్య కాళీశు డేలెడి కుంఫిని వానలు గురియకున్న 

గోరి శ్వఫల్కునిం గొనిపోయి యతని? గాందిని యనియెడు కన్య నిచ్చి 
కౌాళీవిభుండు సత్కారంబు నేసీన వానలు గురినె నా వసుధమింద 

._నాతనిఫు త్ కుం జైన య క్రూరుండు నంతటివాందు మహాతపన్వీ 
ఆ, మరలి వచ్చెనేని మాను నుత్చాతంబ్కు లెల్ల వాన గురియు నీ స్థలమున 

దేవ యతనిం దోడి కెప్పింపు మన్నింపు, మానవలయుం వీడ మానవులకు, 96 
వ, అని పలుకు వెద్దలపలుకు లాకర్షించి దూతలం బంపి కృష్ణుంం డక్రూరుని రావించి 

పూజించి ప్రియకథలు కొన్ని నెప్పి సక లలోకజ్ఞుండు గావున మృదుమధుర 
భాషణంబుల నతని కి ట్లనియె, 97 

సీ తా నేయచో శతేథను(ండు మణిం దెచ్చి నీయింటం బెట్టుట నిజము ెలినీ 
నాడ స కాజితునళ బు త్ర కులు లేమి నతళకిం గాల న్ు లాచరించి 
విత్తంబు బుణమును విభ డిం. ఫొెసియువ రతనిపు తిః లెల్ల నతడు పరుల 
చేత దుర్శరణంబుం జందినాం డత నె సత్కర్మ ములు మాద జరమువవలయు 



చ, 

న్నీ 

దశేముస్క_ంధమ్ము ఉ త్తరభాగము రకర 

మణి గ గృహీంపు మాన మాయన్న నను నమ్మం 'జెలమి బంధుజనుల శెల్లం జూపు 
మయ్య 0 నీ౫ నామమున హాటక వేదికా, సహీలేమఖము లమరు సంతతమును, 98 

అని యిట్లు సానువచనంబులు వారి వలికిన నక్రూరుండు వ్యస్త్రచ న్నం వైన 
మణిం దెచ్చి హరి కిచ్చిన, 99 
సంతన మంది బంధుజనసన్నిధికి౯్ వారి దెచ్చి చూసె న 

%౧తవిభాసమానఘృణిజాలపలాయితభూూనభోంతర 

'ఫ్నోంతము “పామభారచయవర క్ష ణవిస్మితదే: నమూనవ 

స్వాంతేము. గీ _ర్రిఫూరితదిశావలరహాంతేము నా సక్థిమంతమున్ . 100 

చక్రాయుధుం డీ శ్రియః దన, య, క్యూూతంబు జనుల కందణకును ని 
ర్వక్కముగం టెలిపి రమణ, నృక్రూరుని కి చ్చె మణిం గ సాక లితుండై , 101 

ఘనుడు భగవంతుం డీళశ్వరుం డనఘుండు మణి బెచ్చి యిచ్చినట్టి క థనముళా 
వినినం బఠించీనం దలచిన, జనులకు దుర్యళే ము. బావపసంఘము దలంగన్, 102 

ద్ర . నీ శీశంక్లుం డిం,ద దృష స్థపురంబున కరుగుట థియా- 

అంత నొక్క_నాడు పాండవులం జూడ నిళ యించి సాత్యకి ప్ర పనముఖయాదవ్రులు 
గొలునం బురుపోత్తముం డిం ద్వ పస్థవురంబునకుం జనినం ఛాణంబుం గనిన 
యింది ద్రియంబులభ 0A వా రఖిలేళ గరుం డైనవారిం గని కౌగలించుకోని కృష్ణుని 
దివ్య చేహసంగమంబున నిర్దాతకల్య షృలై యనురాగహోసవిభానీతంచైన ము 
కుందముఖారవిందంబు దర్శించి యౌానందంబు నొందిరి గోవిందుండును యుధి 
స్థిరఫీమనేనులచరణంబులకు నభివందనంబులు నేనీ యర్జును నాలింగంబున స 
త్కరించి నకులసవా'చేన్రులు యొక్కిన గ్రుచ్చి యెత్తి య్ _త్హమవీఠంబున నానీ 
నుండై యుండె నప్పుడు, 103 

చంచద నృనకుచభా ర్యా కుంచిత మె (కొ త్తపెండ్లకూంతు రగుట నిం 
చించుక్ సీగ్లం జనీింపయగ చాంచాలలినూజ మ్రైొక్కెంం బద్యాషయునకున్ . 104 

అంత సాత్యకి పాండపులచేతం బూజితుండై యొక్క_వీఠంబున నాసీనుండై 
యుంజెం దక్కిన యనుచరులును వారిచేత "భూజితు ల కొలిచి యుండిరివార 
యుం గుంతీదేవికడకుం జని నమస్కరించి యి ట్లనియె, 105 
అత్తా కొడుకులు గోడలుం జిత్తానందముంగం బనులు నేయ నాత్ర 
యత్తానుగ వై యాజ్ఞ, సత్తాదులు గలీగి మనుడె సమైోాదమునన్ , 106 

అనవు(డుః బే చే మవివ్యాలత నందుచు గద్దదభొహణ బులం 

గనుంగవ న శే శ్రుతోయములు గను గంతీ సుయోధనుండు శే 
నీన యవపశాలిముం దలంచి జంపన దుక ఖనుు లెల్ల జెప్పి యా 

దనుణవరోధి కి ట్లనియ్ దద్దయుం చెష్టతకంబు నేయుచున్, 107 
అన్న నీచుట్టాల నరయుదు మటువనవ్రు సివు పు త్రెంచిన నెమితోజ 
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మాయన్న యేశేంచి మకు జూచి పోయెను నిల్చి యున్నాము నీబలమున 
నావిన్నవాండ కు నాకు ది క్కెవ్వరు నే డాడిగా నింక నీవె కాక 
యఖలజంతువ్రల క్రీ చాత తృవు గావునం బరులు నావా రని భాంతి నేయ 

తే, వయ్య నాథాగ్వమెట్టిదో యనవరతి.:ముం జి _త్రముననుండి కరుణ మాచిక్కుు లెల్లం 

బభాప్రుచుందువ్రుగాడె 'యూపరమవుణ్య, యదుకుమారవ"రేణ్య బుఖ్యాగ్య గణ్య, 

వ, అనిన యుధిష్టిరుం డి ట్లనియె, 

ఉ, పట్ట శేరు నిన్నుం దమభావములందు సనందనాదు "లే 
పట్టుననైన నట్టి గుణభ ద్రచరి తృుడ వీవు నేడు మా 

చుట్టను నంచు న చ్చెదన్సో మూవ నల్బులమైన దుమ్ము చే 
మెట్టికవంబు చేసితి మధీళ్ళర పూర్యళరీర వేళలన్, 1.0 

వ, అని భర్త జుండు దన్ను. బా ందివ నిండ్రవ పు స్థపుగంబుబారలకు నయనానందం 

బు వేయుచు హరి గొన్ని నెలలు వనీయిపే మ యుంజె నం దొక్కనాండుు 111 

మ, తురగ్వేష్టము నెక్కి కంకటథసుస్తూణీశరో వేతు డై 
హరిక డక వనభూమి కేంగి విజయుం "డొసక్తు డై చంవి ళం 

బరశార్గూ లతరతుశ ల్యచకురీ భల్లూక కగంధర్యశా 

సరకం రీరవఖడ్డకోల హరిణి సారంగ ముఖస్టింబులన్ 112 
క్క అచ్చోటం ఐవి త్రము ల; చచ్చినమృగరాజి నెల్ల జననాథునకుం 

దెచ్చి యొసంగిర్' మెచ్చుగ 6 జెచ్చెర నర గొల్చి యున్న నేవకు లధిపా, 1B 
వ, అంత నర్గునుండు నీరువట్టున డన్సీన యమునకుం జని యమ్ణహాకథు లైన నరనా 

రాయణు లందు వార్సి జలంబులు ద్రాని యొకవ్రులిన వ్ర దేశంబున నుండి, 114 
చ ఉపగతు శె చై. నయట్టిపురుపో _క్తమపాద్ధలు గాంచి శావగా 

విపులవిలోలనీలతర వీచిక లందు కిరోజభారరు 
చ్యపహనీతాళిమాలిక నుదంచిత బాలళశి వఖాలికం 
దపనునిబాలీకక౯ా మదనదర ఎగతుల్యకపోలపాలికన్ ం 115 

వ, కని యచ్యుతుండు వంచిన వివ్వచ్చుండు సని యాకన్య కి ట్లనియె, 116 
మ, సుదతీ యెవ్యరిదాన 'వేమిఫొట కిచ్చోటం బ్రవక్తించె దె 

య్యది నీనామను గోర్కి_ యొట్టిది వివావో హంచతోం గూడి యీ 
నదికి౯ా వచ్చినజాడ గానంబజె ధన్యం బయ్యొ నీరాకనీ 
యుదయాదిస్థితి నెల్లం జెప్పు మబలా యుద్యత్కురం గత ణా, 117 

వ, అనిన నర్ధునునకుః గాళింది యి ట్రనియె, 118 
మ, నరవీరో త్తమ యేను సూర్యునిసుత౯ా నావేక శాళింది ఖా 

స్కరసంకల్పిత గేహమందు నదలొం గంజూతు విష్ణుం బ్ర భు౯ 
వరుం గాం గోరం తవంబు నేయుదు నొలుకా వాంభింపరో, గృష్టుండ న 



దశముస్క.ంథధను, ఉత్తరభాగము కర్? 

న్యరతి౯ా వచ్చి వరించు నంచు: బబిశెకా నాత . డె నాతోడుతన, 119 

వ, అనిన విని ధనంజయుం డా నీల వణివలుకలు 3 వొరికిం జెప్పీన విని సర్వజ్ఞాందై. న 

వారియు వహారిమధ్యను రథంబుమిోంద నిడుకోొని ధర్మ రాజుక డకుం జని వారలు 

గోరిన విశ్షకర్శను రావించి వారిప్రురం బతివిచి త్ర ౦బు నేయించె, 120 

క్క, చేవేందు,ని ఖాండవ మృప్పావకునకు నీం దలంచి పార్షుని రథికుం 
లో లి 

గావించి నూతుం డయొును, గోవిందుడు మజుందితోడికూరిమి వెలయన్, 121 

వ, ఇట్లు నరనారాయణులు సహాయులుగా దవానుండు ఖాండవవనంబు దహించి 

సంతేనీంచి విజయునకు నవయతూణీకంబులు నఖేద సిక వచంబును గాండివ మని 

యెడి బాణాసనంబును దివ్యరథంబును థ పళ రథ స్టింబులు నిచ్చె నందు, 122 

ఉ వాసవనూనుచేం దనకు వహ్ని శిఖాజనితో గృ వేదనల్ 

వానీనం చేసి మయొక్కసభ పార్టున కచ్చా మయుండు ప్రే తు: డై 

యాసభలోనం గాదె గమనాగమనంబులం గౌరవేం చు డు 

లాసము బానీ యుండుట జలస్టలనిర్ల క్ష యబుద్ధిహీనుండ ॥ 123 

ఆధి | కృీకృష్ణుండు కాళింది మిత్రవింద నాగ్నజితి భద్ర లక్షణ యనువారలం బరిణయం బగుట థ్రిశ్రా 

వ అంతం గృష్తుండు ధర్మరాజప్రనుఖల వేడుకొని సాత్యక్షిపముఖసహాచరులు 

గొలువ మరలి తన పురంబునకుం జనుదెంచి బంధుజనంబులకుం బర మానందంబు 

నేయుచు నొక్క_వుణ్యదివసంబున శుభలగ్నంబునం గాళిందిం బెండ్హి యయె 
మజ్యు నవంతిదేశాధీళ్ళరు లైన విందానువిందులు దురోర్థిధనునకు వళ్యు 
ల హరికి మేనత్త మైన రాబాధిదేవికూ(తు నైన తమశెలియలివివాహాంబు 

సేయ నుదోస్యగించి. స్వయంవరంబుం జూటించిన, 124 

క, భూరమణులు సూడ హారి వీరతం జేకొనియె మిత్ర విందను నిత్యా 

వూరితసుజనానందం, జారుచికుర కాంతివిజతపట్పదబ్యరదన్ ం 125 

స్కీ జననాథ వినుము కోసలదేశ మేలెడి నగ్నజి త్తను నరనాథుం డొకండు 
సుమతి ఛార్హికుండు దత్పుత నాగ్నజితి యను కన్యక గుణవతి గలదు దానిం 

బెండ్లి యాడుటకునై. పృథివీళు లేకెంచి వాడడికన్లులు గలవాని వీర 
గ ంధంబు సోంకినం 7 గాలుత శ్ర వ్వెడివాని నళిమదను ల్తేంబు లైనవాని 

లే, గోవృవంబుల 'నేడింటిం గూర్చి తిరిగి చావాంబలమున నెవ్వడు పట్టి కట్టు 
నతడు కన్యకుం దగు వరుం డనిన వానిం బట్టంజూలక పోదురు వ జలు యెగడి, 

వ, అట్లు గోవృహంబుల జయించిన వాం డక్క_న్యుకు వరుం డనిన భగవంతుం డైన 

వారి విని నేనాపరివృతుండై. కోసలపురంబునకుం జనినం గోసలాథీశ్యరుండు 
పారి నెదుర్కొని యక్ష ర్ల శ్రిపొదాక్టిదివిశులం బూజించి వీఠంబు సమర్పించి 
వ్రతివందితుం డై యున్న యెడ, 127 

క్ల తరాజకన్య వ్ర యమున నారాజీతాయు పెోూంపహూనాకారుం ద్రిలో 



+ 

8కి శ్రీమదడా౦ ధ్ర భాగవతము 

కారాధితు మాథవుః దన కారాధ్యుంతైన నాథుం డనీ కోరె నృపా, 128 

వ, మజీయు సక్క_న్య కారత్నంబు తనమనంబున, J29 

ఆ, విష్ణుం డవ్యయుండు విభు:డు గావలె నని నోంచినట్టితొంటినోముఫలను 
సిద్ధ మద్య నెనిం జేకొనుం బో నన్నుం జక్రధరుండు వైరిచక్షవారుఃడు, 180 

మ, నీరియుం బద భవేశదిక్సతులు ముక నేవించి యెవ్యాన్నిశ్రీ 
చరణాంభోజపరాగముకా శిరములకా సమర గతిం దాల్తు రి 
ధరణీ చక్రభరంబు వాపుటకు నుద్య త్కేళిమూ ర్తుల్ దయా 
పరుండై యెవడు దాల్చు నట్టవారి యెబ్బంగిం చి వ  ర్తించునో, 181 

వ, అని యిట్లు నాగ్నజితి విచారించునెడం గృష్టుం డారాజుం జూచి మేఘగంభీర 
నినదంబున ని ట్లనియె, 182 

కే అన్యుల యాచింపరు 'ర్యాజన్యులు సౌజన్య కాంతం జనుదెంచితి మో 
కన్యక "వేంజెద నివ, క న్యాళుల్క_దుల మేము గాము నరేంద్రా. 188 

వ, అనిన విని రా జి ట్లనియె, 1834 

శ్వా కన్యం జేకొన నిన్ని లోకముల నీకన్నకా ఘనుం డైనరా, 
జన్యుం డెన్వండు నీగుణంబులకు నాళ ఎరోర్టంబునుం బొంది తా 
నన్యారంభము మాని లక్ష్మీ భవదీయాంగంబునకా నిత్యయె 
థధన్యత్యంబునం జెంది యున్నది గదా తాత్సరష్థసంయు_క్టయె, 1835 

వూ చంచద్దోవృషసప్పకంబుం గదిమిక్ా నై రించి యవ్యాండు భం 
జించు౯ వానికి గూూంతు నిత్తు నని యేం జీరించిన౯ వై ఛవో 
దంచద్దర్వులు వచ్చి రాజతనయుల్ త త్పాదళ ఫంగావాతిం 
గించిత్కాలము నొర్య కేగసదు రనిం గడించి భిన్నాంగ లై , 186 

శా, ఉష్టాంశుండు తమంబుం దోలు క్రియ నీ వ్హుగావావతోణిలోం 
గ లిమా చైరుల దోలినాండవు రణ శ్రీ డావి శేషంబులకా 
నిష్టాతుండనవు స _పగోవృవములకా నేం జాజి భంజించి రో 
చిష్ణుత్యంబున నేడు నేషొనుము మాళీతాంళువింబాననన్, 137 

వ, అని నగ్నజిత్తు దనకూంతువివావాంబునకుం జేసిన, సమయంబు సనెస్పిన విని, 1839 
చ, కనియె నభూరి వత్సబకకంసవిదారి ఖల ప్రహారి దా 

ఘనతరకిల్చిషంబుల నగణ విభ యంకరపార వంబులకా 
సునిశితళ్ళంగ నిర్ణ ళీితశూరసమాహాముఖామివ.ంబులకా 

₹ వాననగుణో ని షంబుల మహాోవరువంబుల గోవృషంబులన్ 8 189 
ఉ, చేలము స్క గట్టుకొని చి త్రేగతికా వడి నేశుమార్తులై. 

బాలుడు దారుదూవములం ఇ ప్టైశుై వడి బట్టి వీరఖా 
ర్థూలుడు గుద్ది సేలం బశ. దఊ్యొచి ప:వోడ్ధతిం గట్టి యీజ్చె ఖీ 



దశనుస్క_ంభము, ఉత్తకభాగము తరం 

పాలకు లెల్ల మెచ్చ వృవభంబులం బర్యతసన్ని భ ంబులన్, 140 

వ, ఇట్లు వృషభంబుల నన్నిటిని గట్టి యూడ్నెనం జూచి వారికి నగ్నజిక్తు నాగ్న 
జితి నిచ్చిన విధివత్స) కారంబునం బెం స్త యయ్యొ నా రాజనుందరు లానందం 

బునం బొంది రా సమయంబున బ్రాన్హాణాకీ రాషాదంబులును గీతపటవాళంఖ కాహళ 
భ్లేరీమృ దంగ నినదంబులును శెలరోగ నంత నాహోస స లేంద్రుండు దంపతుల రథా 

రోహణంబు చేయించి పదివేలధేనువులును విచిత్రాంబరాభరణభూపిత లైన 
యువతులు మూండు వేలును దొమివి వేలగ జంబులును గజంబులకు శతగుణము 

లైన రథంబులును 6 థంబులకు శతగుణంబు లై న హాయంబులును హమయుంబులకు 

శతగుణాధికర వైన భటసమూహాంబును నిచ్చి వు క్రెంచీన వచ్చునప్పుడు, 141 

ఉ, భూతి యెలర్భం గోసలునిపు త్రిక శై చను చెంచి తొల్లి యాం 

బోతులచేత నోటువడి పోయసభూవ తు లెల్ల మాధవుం 
డా తరుణికా వరించుట చరావలిచే విని త్రోవ నై నైన్యసం ' 
ఘాతముతోడం దాశి రరిగర్యవిమోచను? 4 బద్మ లోచనున్ ం 142 

ఉ, దండి నరాతు లెల్ల హరిం దాశిన నడ్డము వచ్చి వీకతో 

భండనభూవియందుం దనబాంధనవు "లెల్లను సంతనసింవంగా 

గాండివచావము క్షవిశిఖంబుల వైరుల నెల్లం జంవి నా 

ఖండలనందనుండు శళకంబుల సింహము చంపుశై వడిన్, 148 

వ ఇట్లు హరి నాగ్నజితిం చెండ్లి మై యనణంబు వుచ్చుకొని డ్యార కానగ రంబునకు 

పచ్చి సత్యభామతోడం గృీడించుచుండె మజీయును, 144 

మ, జనవంద్యక శ్రుతకీ_రినంద్భ దరుణి౯ా సందర్భ వతోణిపా 
ద్యనుజ౯ సునముజుదలికా స ులలోలా పంగ న్ శేంయ ని 

ద్ధన యోన్ని ద దృ బృవూర్మ సద్దుణసము ద్రకా భద్ర, నకు దృ నా 

వేనజా తాతు(డు కడ్డి యాడె నహిత చ్రాతేంబు ఫీతంబుగ న్, 145 

వ, మటియును, 146 

చ, అమరుల బాజ:దోలి భుజ గాంతకుం డైన ఖగళరుండు ము 

న్నమృతముం డెచ్చునకై వడి మదాంధుల రాజుల నుక్క_డంచి యా 
కములద భాయ లేశణుందు 77కొని తెచ్చెను మద ద్రగన్యకక 

సమదమృ గేతణకా నయవిచవణలవణం బుణ్యలకణన్, 147 

వ, ఇట్లు హరికి రుక్సిణియు జాంబనతియు - సత్య భాబుయు( గాలిందయు మి త్ర విం 

దయు నాగ్న జితేయు భ దృయు మద్ర రాజనందన యైన లత్షణయు ననంగా, నెన 
మం డ్రుభార్య లైరి నుత్తేయు నరకోసురు9 వధియించి తన్ని రుద్ధకన్యల పోడళ 
సవా నసంఖ్యబ 'రోహాణి మొదలే నవారిం బరి లి ాంంపె ననిన వని, 148 

క, భరకుం బియనందనుం డగు నరకున హారి యం చంచె నరశాసురుండా 



860 శ్రీమడాం ధ్ర భాగ వతీము 

వరకుంతల లగు జామ కరకుంభ_స్పనుల నేల కారలం బెక్టైన్, 149 
వ, అనిన నరేంద్రుగకు మునీంద్రుం డిట్లనియె నరకాసురునిచేత నడితికర్ల కుండలంబు 

లును వరణచ్చత్తంబును మణివర్వత మనియెడు నమరా ద్రిస్టానంబును గోలు 
పడుటయు నింద్రుండు వచ్చి హారికీ విన్నవించిన వారి నర కాసురవథార్థంబు 
గరుడవాహనారూథుండై చను సమయంబున హరికి సత్య భామ యిట్లనియె, 150 

అరి కీకృష్ణుండు సత్యభామతోంహాడ నరిగి నరకాసురుని వధించుట థితు.- 
క్యా దేవా నీవు నిశాటసంఘముల నుద్దీపించి చెండాడ నీ 

(ప్రానీణ్యంబులు సూడంగోరుదుం గదా ప్రాణేళ మన్నించి న 
న్నీ వెంటం గొనిపొమ్ము నేడు కరుణకా నేజూచి 'యెకెంచి నీ 
దేవీసంవాతిశెల్ల జెవ్చుదు భవద్ది వప, తాపోన్న తుల్, 151 

వ, అనిన _బ్రూణ కల్ల భకు వల్లభుం డి ట్రడియె, 

"సీ సమదవుష్పంధయరుం కారములు గావు భీమణకుంభీం ద్ర బృంహితములు 
వాయునిర్షతవద్య వనరేణువ్రులుగాను తురగ రింఖాముఖోదూతరజము 
లాకీర్ణ జలతరంగాసారములు గావు శత్రు ధనుర్గు క్రసాయకములు 
గ లహంససారసకాసారములు గాన్ట దనుజేం ద్ర,నై న్యకదంబకములు 

తే, గదులకళ్లోరకుసు నుసంఘములు గావు, చటులరివు కూల ఖ-ధాదిసాధథననులు 
కన్య నీ వేడ రణరంగగమన మేడ, వత్తు "వేగము నిలువుము వలదు వలదు, 153 

వ, అనినం బ్ర యునకుం చ్చి యంబు జనీయింవ డగ్గతే, 154 
ఉ, దానవు -లైన నేమి మణి టై తేర్టసమాహాము లెన నేమి నీ 

మానిత బావాుదుర్లములమాటున నుండగ నేమిళంక నీ 
తో నరుచెంతు నంచు గరతోయజముల్ ముకుళించి యు క్కె న 
మానిని దన్ను భర్త బవానూనపురస్సరద్భష్టి. జూడంగన, 155 

వ, ఇట్లు తనకు మొక్కిన సత్యభామను గరకమలంబుల గుచ్చి యె త్తి తోద్కొని 
గరుడారూఢుండై వారి గగనమార్లంబునం జని గిరిశేస్త సలిలదహానవవన 
దుర్షమం వై మురాసురపాళవరివృతం బయిన పాజ్టోఫతిపపురంబు డగ్ధజ, 156 

ము, గద చేం బర్వతదుర్లముల్ శకలముల్ గావించి స క్రేజిత 
జ్య జబ్ ల అ వ్రదరశ్రైణుల శే స్త్రదుర్హ్ణచయముక౯ా భంజించి చ క్రాహాతిం 
జెదర౯ వాయుజలాగ్నిదుర్దముల నిశ్నేషంబులం జేసి ఛీ 
చ దుంతై వాలున ద్రుంచెం గ ఎప్పుడు ముర వ్ర చ న్న పాశ ౦బులన్, 157 

వృ ముటియును ' 
1568 

శ్యా ప్రాకారంబు గ దాప్రపహోారముల నుత్వాటించి యం శీ, రబులుకా 
నా కారాతులమానసంబులును భిన్న తంబు సెదంగ న 
స్రోకాకారు;డు శౌరి యొ_శ్రే వీల యోద్ధూ కాల్ఫ నిర్ధాతరే 



దశనున్మ_ంథము, ఉ_త్తరభాగము 861 

ఖ్రాకాఠినర్ధిభుం 'బాంచజన్యము విముక్త ప్రాణి వై తన్యమున్ ం 159 

వ, అంత లయకశకాలకౌలా భ గర్భనంబుపగిది నొప్పు నమృహోాధ్యని విని పంచళిరుం 
డైన మురాసురుండు నిదుర సాలించి యావులించి నీల్దీ లేచి జలంబులు వెడలి 
వచ్చి హరిం గని వళశయశకాలకీలికై వడి మండుచు “మర్నిరీక్యుండై. కరాళిం 
చుదుం దనపంచముఫంబులం బంచ మా! కమ నుం బయిన లోకంబుల మి” “గ నవ్చ 

భించుచందంబునం గీ యాభీః కీలాజటాలం బగు కూలంబున గర ముని వైచి 

భూనభ్రోేంశరంబులు నిండ నార్ప్చు శు, - 60 

క, దురదురం బరువిడి బిరుసును వారివారి నిలునిలువు మనుచు నసుసయు. గది నె౯ా 

మురమురదివిజాలవ్భాదయము, మెన మెకయి దెయడ గుననుచు మెజ నెక్ హూరియున్ , 

వ, అప్పుడు, 162 

క్క, గరుడునినైం బడ నచ్చిన మురళూలము నడుము నొడినీ ము తునియలుగాం 

గరముల విజిచి ముకుందుండు, మూూముఖనులనిళితివిఖిఖములు వడిం బజొనివిన్, 

మ, గద వ్రేనె౯ మురదానవుండు వారివై6 గంసారియుం దద్దదళ 
గదే ద్రుంచి సహవాస ప్ర భాగములుగా ణా గల్పించె నాలోన వా 

జదురై కో సము లెత్తి 'స్రేకాంచు వడి రా నీశీంచి వీలానమ 

గ్రదళా వానిశిరంబు చై దును వడికి ఖండిం చెం జక్రాహతిన్ 164 

వ, ఇట్లు శిరంబులు చకిచక్రృథారాచ్చిన్నంబు లయిన వజ్రివ జ, థా రాదలితశిఖకం 

చై కూలెడి శిఖరిచంకంబున మురాసురుండు జలంబులందుం గనాలిన వానిసూ 

నులు జనకవధజనితశో కాతురు లై జనార్టను మర్జింతు నుని రణకుర్ప నంబునం 

ండు నంతరిక్షుండు శ్రావణుండు “వభావసుండు వనుండు నభస్వంతుండు 

నరుడు నన నేడ్యురు యోధులు సో ధులై కాలాంతకచోదితం బైన ప్రళ 

యవవనస ప్పకంబుభంగి నరకాసుర శ్రంకుతై రయంబునం బీఠుం డనియెడు స దం 

డనాథుం బురస్క_ంచుకోని వజితెరచి వారం దాంకి శరశ_క్టిగదాఖడ్డక రవాల 

కూలాదిసాధనంబులు వ్ర, మోగించిన, 165 

ఉ, ఆదనుజేం ద ద్ర, యోభవివిధాయుధసంఘము నెల్ల నుగ త్రకా 

మేదిని? గోల చేయుచు సమిద్దనిరరళమార్షణాళిం F 
వార్థదకులాంతకుం డసురహా స్తేభుజాననకంథ జానుజం 

భఘాదులం ద్ర్రుంచివై చెం దిలలంతల ఖండములె యిలం బడన్, 166 

వ, మజియు హారిశరజాలచ కృనిహాతు లయి తనవారలు నుడియుటకు వెజుంగువడి 

రోషించి గరుడగమనుని దూషించి తన్ను భూషించుకొని సరకునేయక నరకుం 
డు వరకుండల ప్రముఖాభరణభూపితుం డయి డానసలిలథా రానీ క్రగండంబులు 
ను మహోేద్దండశుండంబులు నైన వేదండదండంబులు నడవ వెడలి ఛభండనంబు 



862 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము. 

మ, బలవంతుండు ధరాసుతుండు గనె శుంభ ్రా చాజబింబోపరి 

స్థలశం పాన్నిత మేఘమో యన ఖేోేంద ద్రస్మంధవీళ ౦బువై 

లలనారత్నముం గూడి సంగర కఖాలాపంబులం జేయు న ను 

జ జ ఏలనీలాంగుం గనన్ని పంచం గుహనాచంగుకా రణాభ ంగునిన్ , 

వ కని కలహాంబునకు నగకాసురుండు గమకింవం దనుకింపక విలోకించి 

మంబున, 

వా _వెణిం బొచ్లెము పెట్టి స భుటితనీవీబంధమై భూపణ 

శే ణం చాల్చీ ము వేందుమండలమరీచీజాలముల్ పగ్వంగాయ 

చొణిం బయె్యుదం జక క_7గాం దుణీమి కుంభ కష కసంరంభ యె 

యెణీలోచన లేచి ని ల్చః దనప్రాణ్ US భాగంబునన్ , 

అధి సత్యభొమ నరకాసురునితో యుద్ధంబు సేయుట థయా- 

క్ట జనర్థింబున దనజుల దౌ, బ్ర్రనన్ధిను లుడుపంగం గోరి చనుదెంచిన సొ 

జన్యవతిం జూచి యదురా, జన్య శే స్టు సుండు సరససల్లాపములన్ , 

క, లేమా దనుజుల గాలువయ, లేమా “నీవేల కడలి లేచితి విటు రా 

"లే మాను మాన వేని, "బే మూ విల్ల ందిక"నుము లీలం గేలన్, 

వ అని పలికి, 

క, హరిణాశీకి వారి యిచ్చెన్కు సురనికరోల్లాసనమును కూరకఠోరా 

సురనై న్థ శ్రాసనమును, బరగర్వని రాసనమును బాణాసనమున్, 

శా ఆవి ల్లంది బలంబు నొంది తదగణాష్టినంత కేబోవి శే 

పావిర్బూతమహో ప్ర తాపనున వీరాలోకదోర్లోకయె 
తా వేగకా సగుణంబుం జేసె ధనువుం దన్వంగి దై త్యాంగనా 

గ్రీవాసంఘము నిర్టణంబుగ రణ క్రీ డామహోత్క_ంఠత్ “న్, 

క్క, నారి మొరయించె రవున్తే నారింఖణ హేతు వైన నాదము నిగుడకా 

నారీమణి బలసంవ, న న్నారీఖాదికము మూర్చ నంద నెం ద్ర 

నీ సౌవర్త ర్ల కంక ణయుణయుణనినదంబు శింజినీరవముతోం జెలిమి నేయం 

చాటంకమణిగణధగధగదీవులు గండమండలరుచిం గప్పీికొనల 

ధవళత రాపాంగధళధళరోచులు బాణజాల వ భావటలి నడయ 
శరపాతఘుమఘు మశబ్దంబు పరపంధినై నై నికకలకలస్వనము నుడుప 

తే వీరళ్ళంగారభయకా ద్ర దృ విస్తయమనులు 
గలసీ భామిని యయ్యెసో శాక యనంగ 

నిషువుం దోడుగుట దివుచుట 'యేయు బుల్ల 
'నెైలుంగ రాకుండ నని నేనె నిందువదన, 

మ, పరుం జూచుకా వరుం జూచు నొంవ నలరింపళా రోవ రాగోదయోా 
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విరతభూకుటిముందవోసములత్" * వీఠంబు శ ంగారముక్ 

జరగకా గన్నులం గెంపు నొంవుం బరంగం జం డానస్తసందోవాముక 

సరసాలోకసమూవాముక నెజపుచుం జం, దాసరి హూాలాగతిన్, 178 

మ. అఖినీలాజక చూడ నొ వెస చి త్య్యాలీఢ పాదంబుతో 

నలీక నద వికీ కాలక లత " నాక ర్లి క"నితన 

ల్ల లిశిజా ర్థినఖపుంఖదీ ధిణుల గ్" ళ్ జ యెషనలోళంబుత్ శ్ 

వలయాకార ధనుర్వినము_క్షవి?ఖ వాలా వాతా తయె, 19 

“సీ, బొవ్య వెండ్లిండ్లకుం బో నొల్ల నను బాల రణకంగమున శెట్లు రాం దలంచి 

నుగవారిం గనిన డా మఠు:గుం జే రెడునింతి పగవారి గెల సెవగిదిం జూ చెం. 
బసీ-డియుయ్యెల లెక్క. భయ మందు ఖరువు ఖగవతిన్క్మంధ ముకడింది నెక్కె 

సఖులకోలావాలస్గనము లోర్వనికన్య వటవా భాంకృతుల శెబ్బంగి నోర్చె 
ఆ, నీలకంఠములకు నృత్యంబుం గజుపుచ్చు నలనీ తలల పోవ్సనలరులోండి 

'యేవిధనున నుండె నెలమి నాలీఢాది మానములను రివులమాన మడంప 180 

“సీ వీచెం జక్కగం బట్ట వెర వెలుంగనికొమ్తు బాణావనం 'బెట్లు పట్ట నేర్చి 
మ్రూశునం దీం గనూగ్పంగ నేరనిలేమ గుణము నే శ య ధనుఃకోటిం గూర్చె 

సరవి ముత్యము (గ్రువ్వం జాలనియబల యేనివుణత సంధించె నిశితశరముం 
జిలుకకుం బద శ్రంబు నెప్ప నేరని తన్వి యస్త్రమం శో, ము లెన్నం డభ స్స్ంచెం 

ఆ, బలుకు మనినం ' చెక్కు వలుకనిముగుద యే, గతి నొనర్చె సింహగర్జనములు 
ననగ మెజనెం డి జగదభి గామ/సణ భాను, చారుసత్య భామ సత్య భామ, 181 

శా, జార్థవల్లీ ధని గర్జనంబుగ సురల్ సారంగయూథంబుగా 
నావి ల్లిం దశ రాసనంబుగ సరోజూత్షుండు మేఘంబుగాం 

చొ విద్య ల్లత భంగి నింతి సురజిద్దావాగ్ని మగ్నంబుగాం 
శ్రావృట్కాలము నని బాణచయ మంళభ శృీకర ణి గాన్ ం 182 

“ సీ, రాకేందుబింబమై రవిబింబమై యొప్పు నీరజాలేశణనెమ్షైగంబు 
కందర్చకేతువై ఘనధూవమశకేతువై యలరుం బూంబోండిచేలాంచలంబు 
ఛావజుపరిథియై ప్రళయార్కుపరిధియై మెజియు నాకృష్ణ్టమె మెలంతచావ 
మమృత వృవావామై యనలసందోవామై తనరారు నింతిసందర్శనంబు 

ఆ, హర్ష దాయి మహారోవదాయిమె, పరగు ముద్ద రాలీ బాణవృష్టి 

హరికి నరికి జూడ నందంద శృంగార, వీరరసము లోలి వి_స్హరిల్ల, 188 

వ, అవ్విధంబున, 184 

క, శంపాలతాభచెడిదపు, టంపజచే భోరదానవానీకంబుల్ 
వెం పట్ సన్నాహంబుల, సొం పతీ భూసుకుని వెనుకం జబొచ్చి౯ా విచ్చెన్, 185 

వ, అయ్యవసరంబునం గంససంవోరి మనోవోరిణిం జూచి సంత్గోషుకారియుం గరు - rm ల బల. అంత జలే nd 



864 శ్రీముదాం శ్ర భాగవత ము 

ణారసావలోకన, పృసారియు మధురవచనసుభారసవిసారియుం దదీయసమురస 
న్నాహనివారియ నై నై యి ట్లనియె, 186 

క కొొవరా దానవనాథున్కి కొ మ్రావావమునకు: దొలంగె గురువిజయముం బ్లా 

కొవూ మెచ్చితి నిచ్చెదం న్ వమూూభరణనులు నీవు గోరిన వెల్లన్, 187 

వ, అని పలికి సమానరూపంబులును మోహానచీపంబులును దూరీకృతచి త్త కవితే. 
వంబులు నైన సన్హా*ంబులం ౫ ఫొవత్రిం దాయం చెన్షణ్క ౦బు సేసి త్రః శ రకిసల 

"దూల పీజబాతాసనరిబు మనల నందూకొొసనరు సవ్వుడు సు'వెరి మురవెరి 
గు ర్ రా 

క్రి ట్రనియె, 158 

క, మున మగచారిముందటు మగతనములు నూవ రణము మానుట నీకు 

మగతనము గాదు దనుజులుు వుగువలచెస: జనరు మగలమగ లట వారి, 

క, నరకొ ఖండించెద మ్మ త్క_రకాండాసనవిము క్షఘునశరముల ఫీ 

కరకాయు నిన్ను సురక్తిన్న రకాంతలు నూచి నేడు నందం బొందన్, 191 

న, అని పలికి వారి నరకాసు యోధుల మోా౧ద శతఘ్ని యనుదివ్యా స్త్ర స్తంబు వగా 

గించిన నొక్క_వరుసను వార లందటు మహావ్యథం జెండిరి మజీయును, 192 

ము, శరవిచ్చిన్న తురం* మె పటుగదాసంభిన్న మాతంగ మె 

యురరచ క్రావాత వీరంమధ ప్రపద బావహుస్కంధముఖా్యాంగ మై 
సుకభిత్రై్పైన్యము దైన్యముం బొరయుచు౯ శోషించి యోన్యంబుతో 
వారిమ్రాల౯ నిలువంగ లేక వజవెకొ జోభోనినాదంబులన్, 1983 

వ్య అప్పుడు, 194 

ఆ, మొనని దనుజ యోధముఖ్యులు నిగిడించు, శస్త్రసనుదయముల జనవ రేణ్య 

మురహారుండు వరుస మూంజేసీ కోలల,. ఖంజితంబు నేనెం గదనమందు, 1985 

క, వెన్నుని నత్యను మోచుచుం బన్నుగం బదనఖరచం చువమోహతుల౯ా 
భిన్నములు నేనె గరుడుండ్కు పన్నిన గజసముదయనులం బౌరవముఖ్యా, 106 

వ, మజీయు విహగరాజవవవి కేపణసంజాతవాతంబు నైరింపం జాలక హతశేవం 
బైన వైన్యంబు పురంబు సొచ్చుటం జూచి నరకాసుకుండు మున్ను వృజ్యాయ 

ధంబుం దిరస్క_రించినం దనచేతిశ క్లిం గొని గరుడుని వై చె నతండును విరుల 
దండ, వేటునం జలింపని మదోద్ధండ వేదండంబునుంబో లె విలసీల్లె నయ్యవస 

రంబున గజారూఢుండై కలవారంగంబున, 197 

మ, సమదే భేంద్ర దృము నెక్కి. భూమిసుతుం డా చృక్రాయుధుక్ వైన శూ 
లము చే 'పట్టినయంతలోన రుచిమాలాభిన్న పా రొ “నురో 

_తృమచక్రం బగు చేతిచ కృమున టైత్వధ్యంనీ ఖండించె ర 

త్నమయోద గ గ వినూత్న కుండలసమేతం వైన తన్తూర్థః సృమున్, 109 
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శా భ్రల్లాలం గిట్ మెనకాలమున ము న్నే నంచు ఘోషీంతు వో 

ఆ 

వ, 

తల్లీ నిన్ను. దలంచి యన నిచటం డన్నుం గ్ఫపం గావండే 

చెల్లం జో తలం చె, ౦చె నంచు నిల నాకేపించుచందంబునకా 

దె ఖం జన్నుడు ల భూమిసుతుం డుద్దీప్తాహావమీో ణిపై, 199 

శటిమి నరకుడు వడంగా, మంటిమి నేం డనుచు వెస నముర్హ్యులు మునులుక 

మింటం బువ్వులు గనరియుచుం బంటింవక పొగడి రోలీం బద్మద ఫా మున్ 200 

అంత భూదేవి వాసుడేనుని డగ నేకెంచి జాంబూనదరత్నమండితం బైన 

కుండలంబులును వై జయంతి యనువన నమాలయును వరుణద త్తం చై నసితచ గ 

శ్ర్రంబు నొక్క_మహారత్స ౦బును సనుర్చించి 'మ్రొక్క్- నే _క్రతాత్పర్యంబులతో 

డం గరకమలంబులు ముకుళించి విబుధవందితుండును వి శ్వేశ్వరుండును నైన 

దేవదేన్రని ని ట్లని వినుతించె, 201 

ఎకు (ర్రై భూదేవి వీ ఢశలదో వుని స్తుతించుట టు 

అంభోజనాభున కంభోజనేత్రున కంభోజమూాలాసమన్వితునకు 
నంభోజవదున కనంతళ క్రి క్షిక్రి 'వోసుజేన్రనకును డేవదేవ్రునకును 

భక్తులు గోరినభంగి నేరూ = వె నం బొందువానికి నాదిప్రరుషునకును 
నఖలనిదాన మై యాపూార్థః విజ్ఞానుం డై నవానికీ బరమాత్తునకును 

థాతం గన్న మేటితం డికి నజానిక్కి నీకు నందనంబు నే నొనర్హ 
నిఖలభూతరూవ నిరునము యీళ వ రాపరాత్త మహిత యమితచరిత, 202 

చేవా నీవు లోకంబుల సృజియించుటకు రబోగుణంబును రశీంచుటకు స త్త ‘ 

గుణంబును సంహారించుటకుం దమోగుణంబును ధరియింతును కాలమూ రివి చ 

ఛానవూరుషుడవ్రు పరుండవు నీవ నేనును వారియు వహ్నియు ననిలుండు 
నాకాశంబుం దన్శాత్ర, తలు నిం (ద్రియంబులును 'దేవతలును మనంబును గ రయును 

మవా త్త త్హ్యంబున్ జరాషోం బై వవిళశ్యంబు నద్వితీయుండ వై ననీయందు 

సంభవింతుము, 208 

+, దయ నిటు సూడుమా ననగకచె దై త్యునిబిడ్డండు వీడు నీణెన౯ా * 

భయమున నున్న వాండు గడుబాలుం డనన్యళరణ్యుం డారు. డా 

శ్రాయరహి తుండు దం దిక్రియ శౌర్యము చేసాడు నీపదాంబుజ 

దయం జబొొడగాంచె భక్త కవరతం త్రసువీతణ దినరతుకకా, 204 

అని యిట్లు భూదేవి భ_క్తితోడ వారికిం బణమిల్లి వాక్కుసునుంబులం బూజిం 
చిన నర్చితుం డై జైభ _కృవత్సలుం డయినపరమేళ్వరుండు నరకపు,త్రు, తుం డయిన 

భగదత్తున కభయం చివ్చి సర్భసంపడ లొసంగి నరకాసురగృపాపబు ప్రవే 

శించి యందు, శక 

Baad 9 
hom mame mre 
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జరి శ్రీకృష్ణుడు పదాజు'వేలకన్నియల వరించిదేవలోకమునకుం బోయి "పారిజాతము చెచ్చుట అతా 

ఉ. రాజకులావతంసుండు పరాజితకంసుండు సొచ్చి కాంచె ఘో 

రాజుల రాజులం బటుశశాహాతి నొంచి ధరాతనూజుం డు 

_క్తెజితశ EE దొల్లి చెతి దెచ్చినవారి: బదాజువేలధా 

్రీజనమాన్యలక గుణవతీ దృతధన్యల రాజకన్యలన్, 

మ, కని శారాజకుమారికల్” పరిమళ తె్కా_తూవాలా కాంత లె 
దనుజాధీశచమూవిదారు నతముందారుక్ శుభాశాు నూ 
తనళ్ళంగారు వికారదూరు సుగుణోదారుకా మృగీలోచనా 
జనవేతోధనచోరు రత్నమకుటస్ఫారు౯ మనోహోరునిన్, 207 

వ, కని యతనిసాందర్య గాం ఫర్య చాతు ర్వాదిగుణంబులకు మోహించి తమకంబులు 
జనియింవ చె టైర్యుంబులు సాలించి నీనులు వర్ణించి పంచశరస సంచలితహృద య్ 
నై దైవయోగంబునం బాయ తంబు లె గ్ా _త్లంబుల నమ  త్లకాశినులు 
దళ్హజంబున మనోజుం డొత్తల వెట్ట నతండు దవకుం బ్రాణవల్ల భుం డని వరియించి. 

ఈ, పాపపురక్కసుండు నెల పట్టు నటంచుం దలంతు మెప్పుడుం 
బాపుండె వానిధర్షువునం బద్మ ' దళాత్రునిం గంటి మమ్మ ము 
న్నీఛురుహో త్త త్తముం గదియ నేమివ చృతంబులు చేసినారమో 
యాపరమేస్థ్రి పుణ్యుండు గదమ్లు వ వారికా మముం గూర్చి నిచ్చటన్, £09 

క, ఉన్నతి నీతండు గౌగిట, మన్ని రహగ నింక బ్రదుకు మానిని మనలో 
ము "న్నే మినోను నోంబినో, సన్నుతమార్షముల విపినజలదుర్లములన్, 210 

ర్మ విన్నారమె యీవెలువముం గన్నారమె యిట్టిశౌర్యగాంఖీర్యంబుల్ 
మన్నార మింతకాలముం గొోన్నారమె యెన్నం డయినం గూరిమి చిక్కన్, 211 

నీ, వనజాథీ, నేం గన్క వై జయంతిక నైనం గదినీ చె లుదుం గదా కంథమందు 
బింబోష్టి నేం గన్మం వీశాంబరను నై వన మెజనీ యాండుదుల దా యురమునంటు 
గన్నియ నేం గన్మ గెాస్తుభమణి నైన నొప్పుసూపవుదుం గదా మేనునిండం 
బాలిక నేం గన్కం బాంచజన్యమ నై న మొనసీ చొక్కుదుం గడా మోవింగ్రోలి 

ఆ, వద దృగంధృి చేను ఖర ర్మృదామమ నైనం జిత్రరుచల నుందు శిరమునందు 
ననుచు చెక్కు_గలేల నాడిరి కన్యలు, సములు గట్ట గరుడగమనుం జూచి, 

కొ భూనాథో _త్హ్సమకన్యకల్ వరుస నంభోేజాతనేత్రు, తు ండు న 
న్నే నవ్వెం దగం జూ డగ్ధజీయె వర్ణించె౯ా వష్టంచె స 
వమానించెం గరణించెం బే రడి సనార్గంబుతో? బెండి యా 
నేన చ క్రికి దేవి నంచు .దమలో, నిరీశ లై రందలున్, 213 

వ కట్లు బహువిధంబులం దమతమమన్న నలకు నువ్విళ్లూరకన్ని యలం బదాటు చేల ధవ ళాంబరాభరణమాల్యాాను లేపనంబు లొసంగి యందలంబుల నిడి వార 
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లను నరకాసురభొండాగారంబునం గలనానావిధంబు లయినమపహోధనంబులను 

రథంబులను దురంగంబులను భవళంబు లై వేగవంతంబు లై యెరావతకుల 

సంభవంబు లె నచతుక్టంతదంతావళంబులను ద్యారకానగ రంబునకుం బనిచి 

'జేచేందు,నిపురంబునకుం జని యదితిబేవిమందిరంబు సొచ్చి యా పెద్దమ్మకు ముద్దు 

నూవపి మణికిరణపటలపరిభావిత భానుమండలంబు లైనకుండలంబు లొసలి 

కచీసమేతుం డైనమెహేీం దునిచేక సత్యభామతొ “డం బూజితుం డై పిదప 

సత్యభామ కోరిననందవనంబు సొచ్చి. | 914 

మ, వారి కేలం చెకలించి తెచ్చి భుజం ద్రారాతివై మ్ సుం 

దరగంథానుగత థ్ మద్భ్భ)మురనాద వ్రాతముం బల్ల వాం 

కుర శాఖా ఫలపర్లపుప్బక లికాగుచా దికో చేతను ౯ 

గిరిభిక్ర్రాతముం బారిజాతముం దిలోకీయాచకాఖ్యాతమున్ , 215 

వ, ఇట్లు పారిజాతంబును హరించి యదువల్లభుండు వల్లభయుం దానును వివాగ 

వల్ల భారూఢుం డయి చనుచున్న సమయంబున, 216 
సీ, నరకాసురునివాధ నలంగ గోవిందునికడ కేం. తత్చాదకమలములకుం 

దనకిరీటము సోయక దండ ప్రణామముల్ గావింప నాచ క్రీ కరుణ నేసి 
చనుబెంచి భూసుతు సమయించి తనవారిం దన్ను రకీంచుటం దలంప మటిచి 

యిందు,౦ండు బృందారకేం ద త్యమదమునం బద లోచన పోకు పారిజాత 
యో Ww ఆశ్ర 

ఆ, తరువు విడువు మనుచుం దా౯కి నడ్డము వచ్చి, తజీమి సురలు నట్ట దాంకి రకట 

యెటుక వలచె నిర్దెరేం చ్చ త గాల్పనే, సుకలతామసమును జూడ నరిది. 217 

వ, ఇట్లు దనకు నొడ్జారించి యడ్లంబువచ్చిన నరేండ్రాదుల నిర్జించి తనపురంబున 
కుం జని నిరంతధసురభికుసుమమక రందమాధురీవి ఇపంబులకుం బొక్కి_ చిక్కక 

నాలోకంబుననుండి వెండి నరుగు బెంచుతు మైవలకుం నెమ్మి దలంచు చున్న 

పారిజాతము నారి, తపారిజాతుం డయినహారి మహా స్కమాభిరామ యగుసత్య 

భాముతోం నీ డించుముహోద్యానంబున సంస్థావించి నర కాసురునియింటం దెచ్చిన 

'రాజకన్యక 'లెంద అందణకు నన్నినివాసంబులు కల్పించి గృహోపవక రణంబులు 

సమర్పించి, 918 

చ, అమితవివోరుం డీళ్యురుం డనంతుండు దా నొకనాండు మంచిల 

గ్నమునం బదాబువేలభవనంబులలోనిం బదాజువేలరూ 

పముుల. బదాటు వేలనృవబాలల; శ్రీతిః బదాబజువేలచం 

దముల విభూతి నొందుచు యశథ్రావిధితో వరియించె భూవరా, 219 * 

ఉ, దానములందు సన్హుదవిథానములం దవలోకభాపణా 

న్యగనములందు నొక్క. శ య నాలలీతాం౫గల కన్నిమూర్హ _లె 

తా ననిళంబుం గానంబడి తక్కువ యెక్కు_వ లేక యు_త్తమ 
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౦ బి జ్ఞానగ ఎ్రవొస్థభర్మమునం జ కీ రమించెం చి ఫూర్ల కాము డై, 20 

క, తరుణులు పెక్కం డ్ర యినన్సు బురుషుండు మన లేండు సవతిపోరాటమునకా 

హరి డాం బదాజువేవురు తరుణులతో సనుత మనియె దశ్షత్వమునన్ 22 
జ స్త్ అరు ఫా, ఎన్నే భంగులయోగమార్లముల టి "సాంద్రాదు లిత్రీంచు చుక 

ము న్నే చేన్చనిం జూడం గానక తుదికా మోహింతు రామేటి క 

విన్నా ణంబుననో సతుల్ గ ఎహీణు లే విఖ్యాతి నేవించి ర 

చి న్నా లోకనహాసభాహణరతి శ్లో పాను రాగ ంబులన్, 222 

స్కీ కంటికి వచ్చిన నెదు శేధసదెంచుచు నానీతవ స్తువు లందుకొనుచు 
సౌవర్లమణిమయాసనములు వెట్టుచుం బదములు గడుగుచు భ_క్లితోడ 
సంవానీతస్నానజలము లం దిచ్చుచు సద్దంభవస్తభూహణము లొసంగి 

యిస్థ్రపదార్థంబు లిడుచుం దాంబూలాదు లొసయగుచు వినరుచు నోజ మెజునీ 

తే, శిరము దువ్వుచు శయ్య వై 6 జెణున్రమిగుల్కనడుగు లొత్తుచు డానీసవా సృయు_క్త 
లయ్యుుం గొలిచిరి దాసు లై హరి నుదారుం దారకాధిపవదనలు దారు దగిలి, 

శా, నన్నే పాయండు ర్యాత్రులకా దినముల౯ నన్నే కృషం జెందెడి౯ 
నన్నే దోడ్డుగ జూచు వల్లభలలో నాథుండు నాయింటనె 
యున్నాం డంచుం బదాజువేలు దవులో నూహించఛి నేవించి రొ 

యన్నుల్ గాఢవతి వ, తాత్వపరిచశా ప్రభ క్ష చరూగంబులన్ , 224 

క, ఆరానులతో నెవ్చుడుం బోరానులు సాల నెజవీ పురుషో _త్తముండుకా 
గారామునం దిరిగొను సొా-ఛా రామలజాసరోవిపోరముల నృపా ౨2 

క, వేనుడు జగముల న్కుత్చాదించును మనుచుం జెటుచుం బ్రాభనమున మ 
ర్యాదారకీణమున శై, యాబేన్చం డట్లు మెజనె యాదవులందున్, 226 

-అ౦ శ్రీకృష్ణుందు శేళీగ్ళవామునందు రుక్షిణీదేవితో విరసోక్తు లాడుట థమి- 
న, అంత నొక్కనాండు రుక్షిణీదేవి లోంగిట మేం దృనీలమురకతాదివుణి_స్థంభవ 

లభివిటంకపటల చేవాళీక వాటవి రాజమానంబును ఇ తకుంభకుడ్యగ వావ వేదికా 
సౌపానంబును విలంబమానముకాఫలదాబువిచి త్ర కౌశేయవితానంబును వివిధ 
మణిదీపికావిసరవిభా9జమానంబును మధుక రకులక లిత మల్లి కాకుసుముమూలికాఫి 
రామంబును జాలకరం ధ్ర వినిక్షతకరర్బ్చూరాగరుధూవధూమంబును వాతాయన 
విప్ర కీర్ల శిశిరక రకిరణసోమంబును బారిజాతవనామోదపరిమిళితవవనసుందరంబు 
నయినలోపలిమందిరంబున శరచ్చం ద్ర చం ద్రికాధవళపర నింక మధ్యంబున జగ 
దళ్ గరుం డయినవారి సుఖాసీనుం చె యుండ సఖీజనంబులుం దానును డ గతి టి 
కొొలిచి యుండి, 

227 

స్కీ కుచకుంభములమోాందికుంకుము తో రాయుపశరంబు లరుణంబు లగుచు మెటయం( 
గరపల్లవము సాంచి కదలింప నంగుళీయకకంకణ ప్రభ లావరింప 



దళమస్కంధము, ఉత్తరభాగము 869 

గదలినబవాురత్న కలితనూఖ్రరముల గంభీరనినదంబు గడలుకొనంగం 
గాంచనమణిక రై కామయూఖంబులు గండ పాలిక బై గంతు లిడంగం 

తే, గురులు న_ర్రింపం బయె్యొదళొంగు దూ, బోటిచే నున్నచామర పుచ్చుకొనుచు 

జీనితేళ్వరు రుక్మిణి నేర నరిగ్శి వేడ్క లిగురొ_త్త మెల్లన వీవం దొడంలా, 228 

వ్శ అప్పుడు, 229 

మ, పతి యేరూవము దాల్చినం దదనురూపం బై నరూపంబుతో 
సతి దా నుంజెడునట్టిరూపవతి నాచం దాస్య  నాలక్ష్మీ నా 

సుతనుకా రుక్షిణి నాయనన్యమతి నాళుద్దాంతరంగం గళా 

చతురత్యంబున సొరి యి ట్లనియెం జంచన్న ౦దజోసంబుతోన్, 2830 

మ, బలె "ర్యంబుల భోగమూర్తి కులరూవ త్యాగ సంవద్దుణం 

బుల డిక్సాలురకంకుః జైద్యముఖరుల్ ఫూర్షుల్ ఘనుల్ వారికికా 

నెలంతా తల్ఫియుం దం & యుక సవాజుండు౯్ ని న్ని చ్చినం బోక యీ 

బలవద్భిరుల వార్చి వీనుల వుముం బాటింవ నీ శేటికిన్ 6 981 

సీ, లోకులనడవడిలోనివారము గాము పరులకు మాజాడ బయలు పడదు 

బలమదో వేతులు పగగొండ్రు మాతోడ రాజపీఠములకు రాము తజుచు 
శరణంబు మాకు నీజలరాశి సతతంబు' నిష్కి_ంచనుల మేము నిధులు తేవు 
కలవారు చుట్టాలు గారు నిష్కించనజనబంధులము ము _క్తసంగ్స వాలము 

ఆ, గూఢవ ర ర్రనులము గుణహీనులము భీత, వై.నవారిం గాని నా క యింప 
మిందుముఖులు దగుల రిటువంటిమనుబోంటే. వారి నేల దగుల వారిజాథ్మీ, 

క, నీరియును వంశము రూపును, సరియైన వివావాసఖర్థిసంబంథంబుల్ 
జరగును సరి గా కున్నను జరగవు లోలాకీ యొట్టిసంసానులకున్ , 2883 

క్క, తగ దని యెజలులగను నువు, దగిలితివి మృ గాత దీనం ద ప్పగు నీకుం 
దగినమను బేం దు నొక్క_నిల దగులుము గుణహీనజనులం దగునే తగులన్, 284 

సీ, సాల్వజకాసంథ్పై ద్యాదిరాజులు చెలంగి నకొ వీకీంచి మలయుచుండ 
నది గాక రుక్మి నీయన్నయు గర్వించి వీర్యముడాంధు: డై వెలయు చున్న 

వారిగ ర్యంబులు వారింవంగాం గోరి చెలువ ని న్నొడిచి కెచ్చితిమి గాని 
కాం తాతనూజార్థ కాముకులము గాము కామవమోజపోదులం గ గృందుకొనము 

లే విను ముదానీను లము శీ యావిరహితులము 

పూర్ణులము మేము నిత్యాత్మబుద్దతోడ 
వెలుగు చుందుము గృపహాదీనవిధము మెణనీ 
_నవలతాతన్ని మాతోడ నవయ వలదు, జరిగ 

వ, అని యిట్లు భగవంతుం డై నవారి దన్ను6 బాయక 'నేవించుటం చి ద్రియురాలను 
బట్టంపుదేని ననియొడిరుక కి శీనర్భంబు నేనన నుపసంహారించి యర కుండిన 



870 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

నవూనవతి యప్రియంబులు నఫూర్యంబులు నై నమనోవల్ల భుమాటలు విని దూ 
రంతం ౫ దై నచింకాభరంబున సంతావంబు నొందుచు, 9.36 

సీ, కాటుక నెజయంగం గన్నీరు వజద లై కుచకుంభయుగళకుంకుముము దడియ 
విడువక వెడ లెడువే(డినిట్టూర్చుల లాలితాభరకినసలయము గందం 
జెలువంబు నెణేదప్పి చిన్న వోవుచు నున్న వదనారవిందంబు వాడు దోం 
మారుతాహతిం దూలుమహితేకల్చకవల్లి వడువున మేకా వడ వడ వడంకం 

తే, జి త్త మెటీయంగం జెక్కిటం జెయిస్టి సెర్చి 

శౌత్రుకం జేది పదతలా (గృమున నేల 
చట్రానీ వెంప్రుచు మో మరవాంచి వగల 

బొందె మవ్వంబు గందినపువ్వుంబో లే, 987 

చ, అఆలికులవేణి తన్ను చి, యు డాడినయ, ప్రియభావ. లీమ్మైయిళా 
సొలవక కర్భరం ధ్ర ముల సూదులు చొన్నినరితి గాంగ సై 
బ్బులరొద “విన్న డి శ యం బొ ల్పజే చే చెస్ట్రలు దక్కి నేలపై 

వలనణి వ్రాలి గి అకలి చ్రాలినపు త్త త్రడిబొమనై. వడిన్, బిర్ర 

వ, ఇట్లు _య్రాలిన, 259 

ముం చ”ంతామ్నాయుండు కృహ్హ్లుః డంతం గదినెకా బాబ్బూవరుభ్ధారుకా 
యణ వస, _స్పవినూత్న భూషణ దురు _కక్రూరనారాచశో 
షణ నాలింగితథారుణిక౯ా నిజకులాబూర క కసద్ధర్మ చా 

రిణి విశ్లేషిణి వీతతోవణిం బురంథ్లీ) గ్రా గామణీకరకి కి బిన్, 240 

స్కీ కని సంభ్రమంబునం దనున్రునం దనువ్రుగా ననువునం జందనం బల్ల నలంది 
కన్నీరు పన్నీ టం గడిగి కర్వారంపుంబలుకులు నెవులలో? చాజ నూఃది 
కర మొప్ప ముత్యాలసరులచి క్కె_డలించి యురమునం బొందుగా నిరువుకొొలిపి 
తిలకంబు నునుఫాలపలకంబువై 6 దీర్చి వదలినభూషణానలులు దొడిగి 

లే, కమలదళ చారు తాలవృంతనుల విసరి 
. పాలుచుపయొ్యుదం గుచములం బొందువలటీచి 

చిత్త మిగురొ_త్త నొయ్యన నేదం చేర్చి 
బిగియం గాంగిటం జేర్చి నె-షముగము నిమిరి, 241 

తే, నెరులుగలమదనీలంపుటురులనీరుల, నరులుగొనం జాలి నరులను మరులుగొలిపి 
యిరులుగెలిచినతు మెద గఅులం జెగడు, కురుల నులిదీర్చి విరు లిడి కొప్పు వెట్టి, ' 

క్క మురసంహారుః డిండిందిర, గరుదనిలచలత్ప )నూనకలి కాంచితసుం 

దరళయ్యం జేర్చి భీష్యక్క వరపు త్రికా నుతచరి త్ర వారిజనే త్రన్, 245 
ఇట్లు పొనువునం జేర్చి మృదుమధుర భామణంబుం ననునయించిన, 244 
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న కళ్ళ అత్రి రుక్షిణీదేవి శ్రీకృష్ణలాలికమై యతని స్తుతించుట ధితా 

క, పురుషో త్తముముఖకోమల్క సరసిజ మయ్యిందువదన సవ్రీడజాహో 
సరుచిన్నీ గా పాంగ, స్ఫురదవలోకనము లొలయం జూ చి .ట్లనియెన్, 245 

క, మురవార దివసాగముగళ, దరనిందదళొతు తలప నడి యట్టిద "లే 

నిరవధికవిమల తేజో, వరమూ ర్షివి భ_క్షలోకనత్సల యెందున్, 246 

తే, సంచితజ్ఞానసుఖబలై శ్యర్యశ క్పు, లాదిగాం గలసుగుణంబు లమరు నీకు 

నేను దగుదునె సర్వలో కళ్వ'రేళ, లీలమై సచ్చిదానందశాలి వనఘ, 247 

సీ, రూఢిమెః బ్రకృతివూరుష కాలములకు నీళశ్యరుండ వై భవదీయ'చారుదివ్య 

లలితకళాకౌళలమున నఖిరతుం డై కడఃగునీరూవ మెక్కడ మహత్మ 
సత్వ దిగుణసముచ్చయయు_క్షమూాథాత్మీ నయిన నే నెక్కడ ననఘచరిత 

కోరి నీమంగళగుణభూతి దానంబు నేయంగం బడు నని చెందుభీతి 

' శే, నంబునిధిమధ్యభాగమం దమృత ఫేన పటల పాండురనిభమూాంర్డి పన్న గేంద్ర, 
భోగళయ్యను బవ్యళింపుచును దనర్కు నట్టియున్నతలిల దివ్యంబు దలంవ, 246 

వ, శబ్బస్పర్భరూపరసగంధంబు లనియెడుగుణంబులచేతం బరి గృహింపంబడినమంగభళ 

సుందరవి గ్ర వుండ వై యజ్ఞానాంధ కారనివారకం టైనరూవంబుం ₹ైకొని భవ 

దీయు లై ననేవకులకు ననుభావ్యుండవైతి భ వ త్పాదార విందమక రందరసాస్యాద 

లోలాత్తు లై నయోగీంద్రులవై నను భవన్లార్లంబు స్ఫుటంబు గా ద ట్లగుటం జేసి 
యీామనుజపశున్రులకు దుర్భిభావ్యం బగుటయేమి నెప్ప నిట్రియాళ్యరుండు వైన 

నీకు నిచ్చ స్వతంత్రంబు గావున నదియును నా కధికంబు గానున నిన్ను నే 

ననుసరింతు దేవా నీ వకించనుండ వై లేని బలిభో క్త లయిన బస్తైౌం ద్రాదు 

లెవ్యనికొఅకు బలీసమర్చణంబు చేసిరి నీవు సమ _స్తపురు బార్థమయుండ వనియును 

ఫలస్వరూపీ వనియును నీయందలి ప్రే మూతిశయంబులం చేసి విజ్ఞానదీపాంకురం 
బున నిర _స్హసమ సదోహాంధ కారులై యిహసెాఖ్యంబులు విడిచి సుముతులు 

భవదీయదాససంగంబు గోరు చుండుదు రట్లు నేయ నేరక నిజాధికారాంధకార 
మగ్న లై నవారు భవ త్త త్త ష్షంబు డెలిసీ బలి ప్ర హేపణంబులు సేయం జాలక 

మూఢ్గులై సంసారచక్రంబునం బరిభ్ర మీంతు రదియునుం గాక, 249 

ఆ, వరమునీంద, 'యోగివరసురకోటిచ్చే వర్ణిత ప్ర భావవై భవంబు 
గలిగి యఖిలచేతనులకు విజ్ఞానపవృదుండ వగుదు వభవ దురితదూర, . 250 

వ దేవా ఛవదీయకుటిలభూ)వి కేపోదీకిత కాలవేగంబుచేత విధ్య స్తమంగళు లగు 
కమలభవభవపాకవాసనాదులం దిరస్కరించినట్టిమదీయచి _త్తంబున, 251 

చ నిను వరియిం-చినం చెలుచ నీరజణలోచన శార్జసా యకా 
OQ 

సననీనదంబులకా సకలశ తు శరాపతులకా జయించి బో 

రవం బశుపోటిం దోలుమ గజి సాంతము భూరీశ్ ప్రై గె 
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కొనినవిధంబునకొ నను నకుంఠితశూూరతం డెద్చి తీశ్యురా, 252 

ఉ, అట్టినృపాలకీటముల నాజి నెదుర్చంగ లేనివానియ 
ట్లొట్టనభీతిమె నిటు పయోధిళరణ్యుండ వై తి వింతయుకా 
నెట్ట మాయ గాక యివి నిక్కములే భనదీయభ కు లె 
నట్టిన రెం ద్ర చాభిముణు లంచిత రాజబుషుల్ ముదంబునన్, 9583 

ఆ, వితత రాజ్యగరిను విడిచి కాననముల, నాత్మ లందు విరాపదాబ్దయుగ యము 

వలంతి గాయ నిలిపి వాకాంబుపర్హాశ, నో గృనియతు లగుచు నుందు రభవ, 274 

ను, విమలజ్ఞాననిరూఢు లై నజనముల్ వీక్రీంస మూపాదకం 
జమరందస్ఫుటదివ్యా సౌరభము నాస్యాదించి నిఠర్యాణరూ 

పము సత్పూరుషవాగుదీరితేము శో భాశ్రీనివాసంబు నౌ 
మిము నేనింక మానవాధముని దై థాత్త నేనింతు నే, 255 

వ, మజీయును దేవా భూలోకమునందును నిత్యనివానంబునందును సకలప్ర దేశం 
బులందును జగ దిళశ్యరుండ వయిననిన్ను నఖిమతేంబు లయినకామురవహాపంబులు 
కొని వరియింతు భవదీయచరణార విందమక రందాస్వాద నచాతుర్య ధంర్యభ, గి 
యెనకామిని యతిహెయం బెనత్వక్ శ శ్రురోమనఖకేళశంబుల చేతం గప్పంబడి 
యంతర్లతం బయినమాంసాన్టీర క్త శ్రోమివిట్క_ఫవి త్తవాతంబు గలజీవచ్చవం 
బయినన రాధముని మూఢాత్మ మై కామించునే యదియునుం గాక, 256 

సీ, నీరదాగమమేఘనిర్భత్సయకిపానచాతకం బేలసనే చాటివజెకుం 
బరిపక్య్తమాకంద ఫలరసంబులు గోలుకీరంబు ననునె దుత్తూర ములకు 
ఘనరవాకర్ల నోత్మ_లికచుయూరము గోరునే కఠినరిల్లీ రవంబజుం 
గరికుంభ పిశితసద్దాసమోదితసీంపూ మరుగు నే శునకనూంసాఖిలావం 

లే, బ్రవిమలాకార భవదీయపాదపద్య, యుగసమా శ్రాయనై వుణోద్యోగచి_త్త 
మన్యుం జేరునె తన కుపాస్యంబు గాంగ, భ క్షకుందార దుర్భవభనవిదూార, 

క, వాసవవందిత భ్రవకమ్మ లాసనదివ్యు ప్ప భాసభ్గావలి శెప్రుడు౯ా 
సీసమధిక చారి త్రీ క్క థాసురుచిరగాన మవితథం బయి 'చెల్లున్, 28 

క, ధరణీనాథులు దమతమ్క వరవనితావుందిరముల వనీయిం చుచు గో 
ఖరమా=న్షాలంబులగతి, స్థిరబబ్ధు లగుదురు నిన్ను జెలియనికతనన్, 259 

ఆ, జలజనాభ సకలజగదంతరాత్మ వై, నట్టిదేవ నీవదారవింద 
యుగ€ సానురాగయు క్త మై నామదిం గలుగునట్టుగాలగం దలంపు మనసు, 

ఆ, పృథురజోగుణ వ్ర వృద్ధ మెనట్టినీ, దృష్టిచేత నన్ను చేశకొనం 
జూచు కొల్లం బద లోచన నామిోాంది, ఘనదయార్ట్రదృష్టి గాం దలంతు, 261 

వ, అదియునుంగాక మధుసూదనా నీవాకర్థంబులు మిథ్యలు గావు తల్లి వ'చనంబు 
కూంతున కథిమతంబు గాదె యావనారూఢమదంబున మ్యైరిణ్ యగు శామిని 
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వురుషోంతరాస_క్ష యగుట విచారించి పరిజ్ఞాని యైనవాడు విడుచు నవిపెకి 

యయినపురుషుం డింది యలోలుం డై రతిం దగిలి దాని నిడువనేరక పర్మిగ 

హీాంచి యుభయలోక చ్యుకుం డగు న నటు గావున నీలెకెటుం" నియగ్గంబు నలచే 

యని విన్నవించిన రుకి ణీ దేవివచనంబులకు: గృష్షుండు సంతేనీట్లి యిట్లనియె, 

=స్ర్ట్రే కృష్ణుండు రుక్మి ణీచేవి నూజడించుట శియా 

చ, అలికులవేణి నవ్వులకు నాడినమాటల కీంత సీమదిం 

గలంగయగ నేల వేంటలను గయ్యములక్ రతులందు నొవ్యుంగా 

బలికినమాట లెగు లని పట్టుదురే భవదీయచి _త్తముం 

దెలియ గోరీ యేం బల్కితి౯ా మదిలో నిటు గుంద నేటికిన్, 

అదియునుం గాక, 

కింక లు ముద్దుంబల్కులును గెంపుంగనుంగవ తియ్య మోవియా ౯ 

జం కెలు తేతేమూపు లెకసక్కె_ములుకా నెలవంక బొమ్తలుం 

గాంకక వీడ నాడుటలుం గూరిమియుం గలకాంతం గసాడుటల్ 

అంకిలి లేక జన్మ ఫల మబ్బుట గాదె కురంగ లో చనా, 

వ అని మజియు ని ట్రనియె, 

ఉ, నీవు పతి వ తామణివి నిర్మలధర్మ వివేక కీలస 

చ్నావను నీమనోగతులం బాయక యెప్పుడు నస్తదీయసం 
నేవయ కాని యన్యము భజింపవు పుట్టిననాంటనుండి సీ 
భావ మెణింగి యుండియును బల్కినతప్పు సహింవు మానినీ, 

gp మ 

268 

264 

265 

266 

267 

వ అని వెండియు నిట్ల నియె నీవాక్యంబులు శ్ర, ఫో వణసుఖంబులు గావించి నీవు వివి 

ధంబు లై నకామంజులు గోరితివెని నవి “మన్నియు నాయంద  యుండుటం 

జేసి యేకాంతనేవాచతుర వైననీకు నవి యన్నియు నిత్యంబు లై-యుండు నీ 
పాతి వ్ర త్యంబును నాయందలిన్నే వాంబు నతివిశదంబు లయ నావాక్యంబుల 

చేత భవదీయచి త్తంబు చంచలంబుగాక నాయందులబుద్ది దృఢం బగ్వం గావున 

సకలసం సంపడ్యిలసీతం చె టైనద్యార కాదినగ రదివ స్రముందిరంబులందు నీదుభాగ ఫ్రం 

బునంజేసి సంసారిక వడి నీయందు బడ్దానురాగుండ నై వ దర్టింతుం దక్కిన ప్రా 

ణేంద్రి యపరవశత్యంబున వికృతశరీరథారిణి మైనసతి 'నన్నుం ౨ జెందుట దుహ్క.. 

రం బదియునుంగాక మోతవ్రదుండ నై ననన్నుః గామాతుర లై నయల్బ్పమతు 
లు వృ తతపోమపహిమలచేత దాంపత్య 'యోగంబుతై చేవింతు రదియంతయు నా 

మామావిజృంభితంబు దానంచేసీ వారు మందభాగ, ఫ్ అ నిరయంబు నొందుదు 

రట్టు "గావున నీసమాన మెనకాంత 'యేశాంతలందై నం గలదె నీవివావా 

కాలంబున. ననేక శాజన్యవరులం 7 కొనక భవడీయమధురాలావ శ్రీ వణాత్మ 

కండ సయిననాసన్ని ధికి నాళరిరం వితరఇూాగ కంబు గాదు నీకు శేషంబ నయ 
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యున్న దాన నని యే కాంతంబునకా బ్రాహ్హణుం బుల్తెంచిన నేనును జను దెంచి 
నీపరిణయవిషయంబున భవత్సహోదరుం బట్టి విరూవుం గావించిన నది గ 
నుంగొనియును నాయందులవి స్క యోగంబున నూర కుండితి వవ గావున 
బహాావ్ర కౌరంబు ల వ _ర్తించునీసద్దుణంబులకు సంతనీంతు నని యివ్వ్యిధంబున 
చేనకీనుతుండు నరలోక విడంబనంబుగ గృవాస్థునిభంగి నిజగ్భ హకృత్యంబు 
లాచరించు చుండె నని శుకుండు నుజీయు నిట్లనియె, 268 

క్క అని యిట్లు కృష్ణం "డాడిన వినయవి వె కానులాపనితతామృతనే 
చనముదితహృదయ మై య వ్వనితామణి వికచవదనవనరువా యగుచున్. 269 

క, నగ వామతించుచూపుల్కు నగధరుమొగమునను నిలిపి నయమునం గరముల్ 
మొగిచి వినుతించె గృ నుక ఖగవావుకా రుచిరబేవాుం గలితోత్సాహాన్, 

ఖు ఆతులవిరాజమానములు టై. వివిథాంబరణారుభూవణ 
వప్రృతీతులతోడం గోరినవరంబులు దద్దయు నిఇ్చెం గృన్హుం డు 
న్నతళుభమూ_ర్ధి జేవగణనందితకీ రి దయానువ ర్తిమై 
యతిద్బుదువాణికిం గిసలయారుణపాణికి నీలవేశకిన్, 271 

వ కట్లు సవూనించి కృష్ణుండు రుక్తిణియుం దానును దదనంతరంబ, 272 
చ ఎలమి ఘటింపలాం గలసి యీజెలనీడల మల్లి కాలతా 
_ వలిం గరవీరజాతి విరవాదులవీథులం గమ దె మరల్ 

వొలయునవీనవాసముల, బొన్న లం దిన్నెలం బచ్చరచ్చలం 
గొలల లేగొెలంకలను గోరిక లీరక లొ త్తం ల్ ర్త cP 978 

ర్ ఆరామభూములందు విహోరామల సౌఖ్యలీల నతిమోదనుతో 
నారామానుజుం డుండెన్కు నారామామణియుం చాను నఫిరామముగన్, 274 

వ, మణీయు న నేకవిధవిచి శ్రమణివితానాభిశో భీత పాసాదోవరిభాగంబులను లాలిత 
నీలకంఠ కలకంఠ కలవింక్ష శుకకలాపకలితముకరందపానవుదవదిందిందిర రుం కార 
సంకులకమలక ఫ్లరసుథాసారనీవారవూరిత కాసారతీరంబులను  ఛథాతుని యు ర రంజిత సాను చేళ గిరికుంజప్రుంజంబులను గ తక శై లంబులను గీ డాగ్భవాంబు లనుం జెలంగి నందనందనుండు విదర రాజనందనం దగిలి కందర్చేళి లోలాత్తుం డయ్యు ననంతరం బాసుందరీలలామంబువలనం బ్రద్యుమ్నుండు ఇారుదేన్లుండు సుదెస్టుండు సుచారువు చారుబేవుండు చారుగుస్తుండు భద్ర చారువు చారుచంద్రుండు వీచారువు చారున్ర ననియెడువదోగురుతనయాంలం 
బడనె నట్టు సత్య భామాజాంబవతీనాగ షబితి కాళీందీమా ద్ర మి శ్, విందాభ దృలకు "బేటువేజ పదుగుేని భద్రమూర్తు లైనకువూరు. లువయిరి రివ్విధంబున మజియును, 

“7d 
చ, అనఘ పదాజువేలసకులందు జనించిరి 'వేలువేఅు నం 
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దనదళ్ కంబు తత్పుతవి తానము గాంచి రనేకసూనుల 

'న్నెనయల నిట్లు పిల్ల చెటు శీనిన శై వడిం బు త్త పాత్రివ 

ర్థనమున నొ ప్పం గృస్టుండు ముదంబునం దామురతంవమ లై భువిన్ , 

తే, తట్లు యాదవవృష్ల్టి భో జాం ధ కాది 

నామ భేయాంతకముల 'నెన్నంగ నూట 
యొ యొక్క క్రై క చాల పర్థిట్లు నక్కు_లంబు 

నృవకుమారులం జదిక పంచునేర్చు గలుగు, 

తే, గురోజనంబులు విను మూఃడు కోట్లవిరా(ద, నెనుబ బెనిమిదివేలవై నెసంగనూర్వు 
రన్నం దద్భాలకావలి నెన్నందర మె శూలి శైనను దామరభూలి కైన, 

వ అందు గోవిందనందనుం డైన ప్రద్యుమ్నునకు. రుక్మికూతువలన సనిరుద్ధుండు 
సంభవించె ననిన మునివరునకు భూవరుం డిట్లనియె. 

క, బనరమునం గ్ఫస సుచే ము, న్నవమానము నొంది రుకి కి యచ్యుతు గెలునం 

దివ్రురుచుం నసుత నరిసం,భవునకు నెట్లిచ్చె నెలుల్గం బలుకు మునీం చా 260 

సీ నావుడు శుకయోగి నరనాయకో త్తమ నీవు చెప్పినయట్ల ఇెన్వనమున 
బద్దాయ తాము చేం బడినబన్న మునకు? గనలుచు నుండియు ననుజతోడి 
నెయ్యంబునను భాగినేయున కిచ్చెను గూంతు నంచితవ్రమ్చుకోమలాంగిం 
దనపూన్మి.. దప్పినం దగ విద ర్బేభుండు విను మెట్ంగింతు నవ్విధము దెలియం 

తే, బరంగ రుక్షవతీస్తయంవరమున కొగి, నరుగుచెం డని భీషభూవరసుతుండు 
వరుస రప్పించె రాజన్యవరకుమార్కవరుల ననువ్నార్హ క లర్ యాహారిసుతుండు, 

చ, వరమణిభూవణ ప్రభలవర్ట మనర్జళ భంగి బర్వం బ్ర 
స్ఫురితరథాధిరోహణవిభూతి దలిర్చ మనోహర సు 
స్థిరశుభలీల నేగా యదుసింహకిశొ రము రాజకన్య కా 
పరంణయవై భ వాగ తన్ఫ పాలకి కోటికి రుకి కి నీటికిన్ 6 

చ, చని వురి: జొచ్చి వృష్టికులస_త్రము6 దచ్చట మూంగి యున్నయ 
మృనుజవ "ెణ్యనందనులు మానము దూలి భ యాకులాత్తు లై 

చనల ననేక చండతరసాయకసంవదం జూవి రుక్షినం 

దనం గొని వచ్చి వేడ్క నిజథధామము సొచ్చె నవారృశెర్యుం డై, 

వ, ఇట్లు తేని విప పృద్యుమ్నుండు వారిణనయనం బకిణయం బయిన యనంతరంబ,284 

కం దీరుయిం కృతవర్తునిసుకు మూారుండం వకియిం చె రుచిరముండనయుత నం 

భోరువాముఖ రుష్మసుతం, జారువ. తీకన్యం బ్రశటసజ్జనమాన్యన్ 

తే, వగట చరితుండు భీషభూపాలసుతుండు 
మనము మోదం దాసు "ర్తి మసుమ రాలి 

కృలోచన నసమానరు? "కొంత 
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జెలిమి ననిరుద్ధునకుం బెండ్లి నేయునపుడు, 286 
క, పాలుపుగ రత్న విభూపో, జ (లు లై శుభవేళ నవ్వివాహళర్థము ని 

రృలబవాంవై భవశోభనృ క లితవిదర్భావనీళకటకంబునకున్, 287 
చ, హరియును రుక్మి ణీసతియు నాబలభ ద్రుడు ఫంబరారిధయయుకా 

నరిముద భేది సొంబుండును నాది రాజకుమారకోటి సీం 
ధురరథవాజిసదటులతోం జని యందు సమ గవైభవా 
చరితవివాహయు క్షడివసంబులు వేడుక బుచ్చి యంతటన్, 288 

క, ఒకనాడు యదుకుమారకుు లకలంకసమ ల్ వె భవాటోసనుహో 
త్చుకు లై యుండగ జూప్యో పక యెకసక్కె_మున నవనిపాలురు వరుసన్, £89 

ఉ, ఎచ్చరికం గళింగధరణీళుండు రుక్షి'మొగంబు నూచి నీ 
యొ చ్చెము దీర్చుకో నిదియ యొప్పగువేళ బలుండు జూద మం 
దిచ్చ గలండు గాని పాలు వెకి_న నేర్వరి గాడు గాన నీ 
కిచ్చు నవళ రము జయము నీంసము తొొల్లిటం బడ్డబన్న మున్, 290 

క, అని వురికొల్చిన రుక్షియుం డనచేటు దలంప లేక "తొలాంకునిత్రో 
డను జూదనూడం దివిలెను, వనజాసనుకృతము గడచువా "రెవ్య రిలన్, 291 

వ ఆంత, + 
292, 

క, కోరి విదర్శుడు కుటిలవి,వోరుండై. విలిచె జూద మాడ జితారికా 
హోరి౯ సన్నుతసూరికా నీరి౯ ₹ై వతసుతార్ద )చి_త్తవిహారిన్, 208 

ఆ, పూని మనము గొంత ప్రాద్డువోకకు రామ నెత్త మాడ నీవు నే రు వనంగ 
నిందు మిపుడు నగొంతవెల యుడ్డయాడుద, మనిన బలుండు లెస్స యని చెలంగి, 

క, మదిలోనిచలము డెంపక్క పది యిరువది నూలు “వేయి వదివే వీదె వ 
న్నిద మని యొడ్డుచు నాడిరి మదమున నిద్దణును దురభిమానను పర్తి న్, 294 

ఉ, ఆడినయాట ెల్లరు హలాయుధుం డోడిన రుక్మి గాల్చుడుకా 
దోడినృ పాలకోటి పరితోషముం జెంద గ ఫీంగభూని భుం 
డోడె బలుం డ టంచు చి వానో కృల నెంతయు రాము జుల్కం7గా 
నాడెను దంతపం క్లి'నెలి యె కనువట్టంగం జూల నన్రగచున్, 296 

'తే బలుండు కోపించి యొకలవవణము నేనీ 
యాడ చ కటంబుగా జూద మపుడు గెల్సై 
గెల్చినను రుక్షి యిది యేను గాల్పియుండ 
"గెలువు నీ దని కికురింవ నలవి యగునె, 297 

క, అనవుడు వాలధరుం డచ్చటి, జనపాలకసుతులం జూచి సత్యము వలుకుం 
డని యడిగిన వారలు రు, క్షునిహొతు లై పలుక ఆర మొగమోటమునన్, £98 ఉ. అప్పటియట్ల యొడ్డి ముసలాయుధు? జేస్టన నాడి జూదముం 
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బొవ్పఃడ "గెల్చి యాలు) సూడంగ నాదియొ వీనిదో జనుల్ 
దప్పక చెప్పు డన్న విదితధ్యనితో నశరీరవాణి తా - 
నిప్పటియాట రాముంజె జయించె విదర్భుండె "కళూజె నావుడున్ 299 

వ, విని సక లజనంబులు నద్భు తానందనినుగ్న షైమానసు చై రి కుటిలస్వ భావు లయిన 

డ్, 

వ, 

న్య 

వ, 

భూవరులు రుక్తి ౦ శై కొొల్సిన నతండు దనతో ల్లి రి ంటివ రాభవంబు దలంచి యొదిరిం 

దన్ను నిలుంగక బలాబలవివేకంబు నేయనేరక విధివశానుగతుం డై చలం 

బున బలునిం గని యిప్పటియాటయు నేన 7ల్బ్చి యుండ నృథాజల్పకల్పనుండ 

వయి నీవు గాల్చితి నని పలికేన వవవిదార్థనై సుణష్ణింబు గలభూవకుమూరులతోం 
బసులకాపరు లెత్తువత్తురే యని కొవ్వున నవ్వుచుం బలికిన నష ప్పలుకులు నెవు 

లకు ములుకుల క్రియం. దాంకినం నహార్దపితమానసుండై. వెటవెటం బంగ్లుగొలు 

కుచుం గన్నుల నివ్వు లుప్పటతిల్ల 6 గినుకం దోశ ద్రొక్కినమహోరగంబునోజ 

రోయిచు దండతాడితం బయినప్రుండరీకంబులీల వామ్మని మ్రైయుచుం టె 

చండబావహుదండంబులు సాంచి పరిఘం బందుకొని పరిపంథి మైనరుక్షి ని నతని 

కనుకూలం బయినరాజలోకంబును బడలువడ నడిణె నయ్యువసరంబున, 800 

మును డంతేపం_క్టి వెలి గాం దను నమినయక్క_భింగుం దల వట్టి రయం 

బునం బడం డిగిచి వదన మేఫునం బెడ చే పై సీ దంతములు వెస డులివన్, 801 

అంతం బోవక రుకి కిని, దంతంబులు మున్ను జులిచి తను వగపింవకొ 

అంతకుపురి శేగాను వాం జెంతయు భయ మంది రాజు లెల్లం గలలగన్, 802 

అట్లు చేసీ యయార్టద వనీింవాం బసవానవి కృ క ముంబునం జెలంగా నంత, 8083 

భూవర వద్ధాముండు దన బావ వాతుం డగుట గనియుం బలుకక యుండెళా 

భావమున జేకి కిణీబల 'దేశ్చల కే మనంగ నెగ్టు డేనునొ యనుచున్. 804 

అంత నావిదశ్భానగరంబు నిర్షమించి, 805 

పరమానురాగరససు, భరితొంతకకరణు లగుచుం బాటించి వధూ 

వరులను రథమం దిడి హల, ధరవారిరుక్షిణులం గొల్చి తగ యదువీరుల్, 806 

మంగ ళతూర్యఘోపము లమందగతిం జెలగంగ మ_త్తమా 

తంగతురంగసదృటకదంబముత్ 6 జని కాంచి రంత నా 
రంగలవంగలుంగ విచరన్మ ద భృంగసురంగ నాదస 

తృంగతరంగిణీకలితసంతతనిర్మ ల నాకుళ స్థలిన్ = 807 

అట్లు ఫురోపవవనోపకంఠంబునకుం జని, ' 808 

అందు వసీంచిరి నందిత చందనమందారకుంద చంద దృలసన్హా 

కందములనీడ హృదయా, నందము సంధిల్ల నందస్ందనముఖ్యుల్ ॥ 809 

తదనంతరంబ ఫురవ్ర, వ వేశంబు చేసీ రని చెప్పి శుకయోగీం దు ండు పరీశీన్న "రేం . 

6 810 ద్రున కి ట్లనియె 
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తత్ర బొణానురుం డీళ కర్మ వ్ర సాదంబు నొందుట శ్రా 

జే, అనఘ బలినందనులు నూరు రందులోన 
నగృజాతుండు బొణుః డత్యుగృమ్వూలర్తి 

చిరయశోబాోరి విజితపూజితపవు రారి 
యహితతిమిరోస్తకరుంయు సవాస్ర్యకరుండు, 811 

క, బాణుడు విక్రమజితగీ, ర్యాణుండు సని కాంచె భ_క్టివళుం డై సగణ 

స్థాణుకా నిగ్ణంతాసము బౌణుం దాండవభురిణు భ_క్ష్మత్రాణున్, 812 

క, కని యనురాగవికాసము, దనమనమునం గడలుకొనంగ ధరం జా౭గిలి వం 

దన మాచరించి మోదము, దనరంగం దాండవము సలువుత ఆి నయ్యభవున్ , 818 

ఉ. సంచితభూరి బావుుబలసంవదవెంప్రున నారజంబు చా 

యించి యనేకభంగుల ను మేళుం ద్రిలోకళరణ్యు నాత్మ మె 

చ్చించి ప్రమోది యొ నిజవశీకృతనిళ్ళ ఏలీ తాంతరంగుం గా 
వించి తదాననాంబురుహూవీతణుం డై తగ మక్కి. యి ట్లనున్, 814 

ఊఉ, శంకర భ_క్టమానసవళంకర దుష్టమదాసురేం దృనా 
శంకర పాండునీలరుచిశంకరవర్ల నిజాంగ భోగిరా 
ట్కంకణ పార్గతీవ్భాదయనై రవ క్రై రవమి ఈ యోగిహృ 
త్పంకజపంకజూ ప్ప నిజతాండవ'ఖేలన భ_క్షృపాలనా, . 315 

వ, అని వినులించి, 816 

ఉ, దేవ మదీయవాంఛితము కేటవడ న్నిటు విన్న వించెద౯ 
నీవును న ద్రీనందనయు నెమిని నాఫుకికోట వాకిటం 
గావలి యుండి నన్ను6 గృపం గావుము భ_క్షఫలప్రదాతే "యో 
భావభవారి నీచరణవద్మము 'లెప్పుడు నా గ్రోయించెదన్, 817 

వ, అని యభ శరించినం బృసన్నుం డై భ. క్షవత్సలుం డగుపురాంతకుండు గౌరీనమే 
తుం డై తార కాంతకాదిభూతగణంబులతోడ బాణనివాసం బగుశో ణహ్రరంబు 
వాకిటం గాంపుండజెం బదంపడి యొక్క_నాం డబ్బలినందనుండు, 818 

తే, దర్పమున బొంగిరుచిరమార్తాండదీ ప్ప, మండలముతోడ మార్చడుమహిత శొ'ణ 
మణికిరీటము శ్రీవురసంహరునిపొద్క వనజములు సోశ మ్రొక్కి. యిట్లని నుతించె, 

సీ, దేవ జగన్నాథ చేచేం ద్రవందిత వితతచారి త, సంతతవవి శ్ర 
హోలాహలాహార యహిరాజకేయూర బాలేందుభూవ సద్భ_క్రపోప, 
సర్వలో కాతీత సద్దుణసంఘాత పార్గతీహృద'యేశ భవవినాశ 
రజతాచలస్థాన గజచర్శ పరిధాన సుర వై రివిధ్య స్త కూలవాస్త 

తే, లోకనాయక సద్భ క్రలోకవరద సురుచి రాకార మునిజన స్తుతవిహోర 
భ_క్రజనమంది రాంగణపారిజాత్క నిన్ను నెన్యండు నుతినేయ నేర్చు నభవ, 820 



దళనస్కంధము, ఉ_త్తరభాగము 879 

వ, అని స్టుతియించి, 821 

మ, అనిలో నన్ను నెదిర్చి బాహుబలకెరస్హస్సూూర్సిం బో రాడం జూ 
లినవీరుం డొకం డైన బంచెమునకుకా లేం డయ్యెొ భూమండలి 
న్ననయంబుకొ ఖభవద గద _క్తకరసావా స ంబుకండూతి వా 
యునుపాయంబును లేద యీభరము నె ట్లో రు న్నువమానాయకా, 822 

నీ వుుంకారకంకణ కే ౦-కారశింజినీటంకార నిరోపసంకులంబు 

చండదోర్దండ భాస్ఫన, ండలా గవ, కాండఖండిత రాజనుండ లంబు 
కూలావాతతతో బ్యేలకీలాలకల్లోల కేళసమా లోకనంబు 

శుంభదున్న దకుం భికుంభ స్థలభ్యంససంభూత కె ర్యవిజ్బృంభణంబు 
తే, గలుగునుదామభీమసం, గామకేళీ, ఘనవరా క మవి కదుక మము గాల ది ల WJ (WU ల 

జరవలేనట్టికరములు కరము దూకిఖ్యకరము లగు గాక సంతోషకరము లగునె, 
ఆ, కాన మదీయచండ భుజగర్యవరా క్రృమశేళికి౯ సముం 

డీనిఖిలావనిం గలంజె యిందుక ఫఖాధర నీవు దక్కగా 
నా నిటలాంబకుండు దనుజాధి్రమూటకుం జాల రోని లో 
నూనినరోషవార్థి గడ లొత్తంగ ని ట్లని పఠ్కె భూవరాం 824 

కే విను మూఢహృదయ నీక్కేతన మెప్పు డకారణంబ 'థారుణివై6 గా 
లును నపుడ నీభుజావల్మి దునియ నాయంతవానితో నని గల్లున్ , 825 

చ, అని పలికిన నట్లు సంప్తాప్పమునోరథుం డై. నిజభుజవినాశళకారస్థిధురీణుం డగు 
బాణుంను సంతుష్టాంతరంగుం డగుచు నిజనివాసంబునకుం జని తన ప్రాణవల్ల 
భలయుల్ల ంబులు పల్ల వింపం జేయుచు నిజధగ్ధజనిపాతంబు నిరీవీంచు చుంజెం 
దదనంతరంబ, 826 

సీ, ఆదాన వేశళ్ళరుననుంగుంసమారి యుషాకన్య విమలసౌజన్య ధన్య 
రూవవి థ్ మకళారుచిరకోమలడేవా యతనునాజవబాణ మనలం బరు 
సుందరిరత్నంబు నిందునిభానన యలినీలవేణి పదాయ కాశీ 

రీ 

మమొంకనాండు రుచిరసాథోపరి వేదికాస్టలమున నృుదుళయ్య నెలమిం గార్కి. 
తే. మున్ను దనచౌల నెన్నండు విన్న యతండుం 

గన్నులారంగం దాం బొడగన్న యతడు 

గానియసమానరూపరేఖావిలాస 
కలితు ననిరుద్ధు నర్మిలి గవనినటుల, 827 

చ, కల గని యంత మేలుకని కన్నుల బాప్పకణంబు లొల్క_6గాం 
గలవలెం గాక నిశ్చయముగాం గమనీయవిలాసవి శో వూ 
కలితతదీయరూవము ముఖంబున వ్ర లినయట్ల తోంచినం 
గళవళ మందుచు౯. బిగియం గాంగిటిచే బయ లప్నలించుచున్, 828 
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వ, మజీయును, $29 

చ, సరస సమృదూకక్తు కులుం గుసుముసాయకశకేళీయు ఛాటికాక చా 

కరవణముల్ నఖ క్రియలుం గ వ్రకపోలలలాట మేఖలా 

కరకుచబావుమూూలములు? గకొనియండుట లాదిగాం దలో 

దరిమది గాఢ మె తగిలె దర్చకుం డచ్చున నొత్తినట్ల యె, 880 

సీ శలికిచేస్టలు భావగర్భంబు లై లై నను బియుమిా: దికూరిమీ బయలువణుపం 

బిదవీ దనై లజ్జ మదిం బద నిచ్చిన శలిమేనః బులకలు చెక్కు_ లొ _త్త త్త 

మదనాగ్ని సంత క్షమానస య౫టకు గురుకుచహార వల్ల రులు గందం 

జిత్తంబు నాయకాయ ప్ప మె యుంటకు మలుమూట లాడంగ మజిఫు గదుర 

తే, నతివమునమున సనీగ్గు మోహంబు భయముం 
బొడము నునుమంచు నెర్త త్తమ బొదువ్రుమాడ్కి_ 

బథమచింతాభరంబునం బడ నయన 
కో తల-చీక వాటింవ చేర 2 దయెగ్టం 881 

వ ఇట్లు విరవావేదనాదాయమానమానసథై యుండె నంత నెచ్చెలులు డాయం 

జనుదెంచినం దనమనంబునం బొడనుమనోజని కారంబు బుటువెట్టుచు నప్పుడు, 

చ, పారిం బొరిం బుచ్చునూర్పుగమిం బుక్కిట నుంచి కుచా గ్రశీమవై 
చెరసినసన్న 'లేంజెమటచిందోవు లొయ్యున నార్చుం గన్ను లం 

దొరరాడుబొప్పపూరములు దొంగలీ ఆవల నాని చుక్క._లం 

దరుణులు రండు చూత మని తా ముగ మెత్తును గూఢరాగ మై, 833 

వ, ఇవిగ్షధంబునం జరియించు చుండె నట్టియెడ, 834 

జే, అంత కంతకు సంతావ మతిశయించి 

వలుందచన్నులు గ న్నీటివఆుదం దడియం 

'జెలులదెసం జూడ: జాల లజ్జించి మొగము 

వాంచి పలుకక యుంజె నవ్వోనరువోతి. 885 

వ, అంత, 836 

కే, బలితనూభవుమం త్రి కంభాండుతనయ్య తనబహిక్ని పాణ మిది యనం దనరునట్టి 
కామినీమణి ముఖిపద్త కాంతివిజిత్క శిశిరకరచారురుచిరేఖ చిత ఈ, రేఖ, 887 

వ, కదియ వచ్చి యచ్చాల నువలతశీంచి, 838 

'లే, ఛామినీమణి సొబగుని బయల వెదకు 
విధమునను నాత్తవిభం బాని విహ్వాలించు 
వగను చేతికి లోన నైనవానిం 'బాసీ 

భాంతి బొందినభావంబు వ్ర కట మయ్యె. 889 

తే, వనిత నాకన్న నెన రై రై నవారు నీకుం గలుగ నేర్త రర నీకోర్కిం చెలియం జెప్ప 



వ 

చ్, 

చం 

దళమస్కంధము, ఉ త్తరభాగము 981 

కున్న మూయన్నతో డన్నం గన్ను (వను నలరునునుసీగ్గుతో నగ వామతింప, 

బ్రమ్బిధంబునం జి త్ర రేఖం గనుంగొని యి ట్లనియె, 841 

చెలి కలలోన నొక్క_సరనీరువానేతు శు హారరత్న కుం 
డలకటకాంగుళీ యకరణన శినూపురభూషణుండు నీ 

రృలకనకాంబరుండు సుకునుూరతదుండు దివీలదేవాుం డు 

జ్ఞ లరుచినూతనవ్రసవసా.యకుం డన్న తవతుం డెంతయున్, $42 

నను విగియారం గెౌంగిట సనం బలా 'జేస్చి వూాదముం 

దనుకం నంచితాధరసుశారస మిచ్చి నునోజశేళీకిం 

బనువడం జేసీ మంజాన్ఫుదుభ్రూపలం బెలిచి యం తలోననే 

నిను గుకిఖవార్ది శాలల నుం దోచి నదోదజ+శిసనా, లపై 

అనుచు సబ్బు క్తకాకినిని తంబు చి త్రజాయ త్తంబయి త తజుంబున విరభశనలం 

బుత్తవనట్లం. గన్నేరు. మున్నీ రు వగచుచు విన్న నయినవదనాంవిందంబు 

వాంచి యూర కున్నం జిత రేఖ సనమనంబున నయిర్షంతిసం తొపంబు చింతించి 

సరనీజ'నే త్ర యేటికి విచారము నాకుళ లత మేర్పడళా 

నరసుర యక కింపురుష నాగ నభ శ్చరనిద్ధసాధ్యకి 

వ, 

తే, 

య, 

న్నరవరముఖ్యులం బటు సున లిఖియించినం జూచి నీకునో 
వారుః గని వీంజె పొ మనిన నప్పుడె వానిని నీకుం దెచ్చెదన్* . లి4ర 

అని యొడంబణిచి మిలమిలనిమంచుతోడం బురుడించుధళ భళ మను మెజుంగులు 

దుజుంగలీిగొనువటంబు నావటంబు చేసీ వ జె ంబున మేదించి పంచవన్ని యలు 

వేటువెజ కనకరజతపొ త్ర ఇబుల నించి కేలం దూలిక ధరించి యొంక్క_విజనస్థలం 

బునకుం జని ముల్లోకంబులం బేను గలిగి వయోరూపసంపన్ను లయినపురువు 

ముఖ్యుల నన్వయగోశ్ర, నామధేయంబులతోడ వ్రాసి యాయితం బయినయ 

ప్పటంబు దనముందటం బెచ్చిపెట్టి యిప్పటంబునం దగులనివారు "లేరు వారిం 

వచ్చెద సావథానంబుగ నాకర్ణింపు మని యి ట్లనియె, లెడ్తే6 

కమనీయసంగితక లితకోవిదులు కింవురుషగంధర్య్నకిన్న రులు వీరె 

సతత యావనయద్భ చ్చావివోరులు నీద్లసాధ రి చారణనభ శ్పృరులు విర 

వ్ర విమలసౌఖర్ణిసంపడై (వులు సుధాళ నమరుద్య్యత, రాక్షసులు వీ 

నిరపమకుచిశ భానికితకాబురూపు లై పాగ 'ఊొందునట్టిపన్నగులు ప్ర 

చూడు మని "నేర్చు దీపింద జూపుటయున్సు జిత్తము నిజమనోరథసిద్ది వడయం 

జూల కుండిన మధ్యమత్షైోతలాధి, వతులం జూపుచు వచ్చె నప్పద్మ నయన, 847 

మాళవ కొంకణ దృవిడ మత్స్య పుళింద కళింగ భోజ నే 

పాళ విచేవా పొండి కురు బర్భర సింధు యుగంధ రాంధ్ర్మ బం 

కై రీ 0 | 
క. 



కీర శ్రీముదాంధ్రథాగవతేము 

గాళ కరూక శుంకణ త్రిగర్త ర సు'దేప్ల మరాట లాట పాం 

చాల నిషాద ఫఘూర్టరక సాళ్వ నుకీశులు నీర కోమలీ, 

G, సీంధుర వై రివి క్ర ముండు వీతమయూఖనురాళికాపషయ 

స్పింధుపటీరనిర లవిశేషయశో విభన్రండు శౌర్యద 
ర్పాంధరిసుజీ తీళనిక 'రాంథధతమకవటలార్ము6 జీజరా 

సంధునిం జూడు మాగ ధుని సద్బృపాదళ్వసుకుం గృశోదరీ, 

6 మ, సకలోర్శితలనాథసన్ను తుండు ట్ట శ్యాద్యూ, ర చాహోాబలా 

ధిక డు గ్రాహవకోవిదుండు త్రిజగద్యిఖ్యాతచారి త్త కుం 

డకలంకో బ్వ్యలదివ్యభూషుండు విదర్భాథిళ్వరుం డై 2 నభీ 

ప్యకభూపాలకుమూరుం జూడు మితనికా మ _త్తడ్వి రఫాలకా, 

ఉ, సంగ రరంగనిర్ద లితచండవిరో ధివరా థి వీశమా 
తుంగతురంగసద్న టర థ పక రైక భజావిజృంభ'ణా 
ఛభంగవర్శా కృమ ప్రకటభవ్యయ శోముహానీయమూ ర్తి రి కా 
ళలింగుండు వీజె చూడు తరళీకృత చారుకురంగ లోచనా, 

మ, సుసణాంభోనిధి ఫాలలోచను నుమేళు న్నాత్మ మెప్పించి శ 
_క్రీగరిష్టం బగుళూలముం బడసె నతీణ ప్ర తాపోన్న తి౯ా 
జగతి౯ మిక్కిలి మేటివీరుడు రణోత్యాహుండు భూపౌక్తు (డీ 
భగదత్తుం గనుంగొంచు పంకజము ఖీ (ప్రాష్ట్ర్యోతిపాధిశ్వురున్ ం 

మః వికచాంభోరుహూవత త్రనెత్రుం డగుగోవిందుండు దాః బూనునం 
దశచ శ్రాబ్దగదాదిచివ్నా మలచేత౯ా వాసుదేవాఖ్య ను 
త్పుకు డై డై యెప్పుడు మచ్చరించు మపి. గ్బృ మ్రుండన్న నీమేటి పాం 
డ్ కు గారీకస సఖుం గనుంగొనుము వెడం జం ద్ర బింబాననా, 

మ, ప్యజక గ్రూ న్య్లూమయు సూనృత వృ వతము సద్య త్తి లా భుజూగర్యముక 
విపయాటోోపముం జాపనై పుణియు ధీవిన్ఫూ_రి ర్రియుం గట్టునీ 
రజనీనాథకుల వ వదీపకులం = బాజుం జూడు పద్దాతీ. ధ్ 
ర ర్మజభీమార్జునమా ద్రి ది నందనుల సం గ్రామైక పారీణులన్ 6 

మ, బలిమికా సర్వనృపాలుర న న్నదిమి కప్పంబుల్ దగం గొంచు ను 
జ (ల తేజో విభ వాలిరేకమున భాస్ఫత్కీ__ి రి నో భిల్లంగాం 
బొలు పొందం దను రాజరా జన మజోభూరి వ వ, తాపంబులుం 
గ లదురోోధనుం జూడు నోదరయుతుం గంజాతవత్తే తణా, 

తర్! 

ర్రః 

థీర4 

లర్ 
వ, అని యిట్లు నకల గాఖ్టీక్వరు లగురాజనరుల నెల్ల జూఫుచు యదువంశసంభవు 

లె సళ్టూరచేన వసు దెవోద్ధవాదులం జూవీ నుజీయును, 

డ్, శారదనీరదాబ్టమునసారసు సుధాకర కాళచం ద్ర్కా 

8566 



దళచున్మ థను, ఉత్తరభ్ఞాగము 998 

సారపటీరవర్టు యదుస_త్తము ను_త్తనునాయకుం బ్రమ 
త్రారినృ పాలకాననవాుతాశనమూ ర్తిం లంబదై త్యసం 
హోరునిం గామపాలుని హలాయుధుం జూడుము దైత్యనందనా, త్? 

కమనీయళుభగాత్రు, గంజాతదళ నేత్రు వసుథాకళత్రుం బావనచరిత్రు, 
సల వ్రనంక బర్చ నిశాచరో 'ట్ర నికల్చు నతవన్న గాకల్పు నాగతల్పు 

గ” సుభమణిభూషు గంభీగరమ్భుదుఖాషం శ్రితజనపోషం నంచితవి శేషు 
నీలనీరడ-కాయు నీరి తడై తేయు ధృతపీళకా శేయు నతవిధేయు 

, నఘుమజోగదనై ద్యు వేదాంత వేద్యూ, దిద్యమునిసన్ను తామోదుం . దీర్ధపాదు 
జిన్లం వరసద్దుణాలంకరిష్ణుం గృష్షుం జూడు దై తేయకులబాల సుభగలీల, 858 

*స్ఫురదలి శెంజినీర వ విభూపషితప్రష్సధనుర్నిము _క్షభా 
సర నవచూతకోరకనిశాతశిలీముఖ పాత భీతపం 
కరువూభవాదిచేతననికాయు మనోజనీజాంశు రుకి ణీ 
వరసుతు రాజకీరపరివారుని మూరుని జూడు కోమలీ, 859 

= కివి్రధంబునం జూపిన, 560 

౫ వనితారత్నము కృక్ణనందనునిభావ, పౌఢిః దాం జూచి గ 
రె J WU 

ద్దనం ద న్నర్థి వరించి చన్నసుగుణో: త్తంసంబ కా నాత్మలో 
ననుమూాానించి యనంతరంబ యనిరుద్దాఖ్యుకా సరోజాూతు నూ 

తనచేతోభ్థ వమా ర్థిం జూచి మది సంతావపించును న్నీ ట్లనున్, 861 

బంతి మదియనూనధన మెల్ల వారించినముచ్చు నిమైంయం 
బంత మెలర్చ వ్రానీ పటఖాగనిరూవితుం జేసినట్టినీ 
యంతటి పుణక్ణ మూ రిం గొనియాక(గ నేర్తునె నీచర్ని త్ర ముల్ 

వింతలె నాకు నీమహితవీరుకులంబు బబంబుం జెవ్వుమూా, 862 

, అనవుడుం జిత్ర రేఖ జలజాతీకి ని ట్లను నీకుమారకుం 
డనఘు:డు యాదవాన్ఫ్సయసుధాంబు ఫివూర్ల సుథాక రుండు నాం 

దనరినకృవ్నపా _త్హ్రకుం డుదారచరిత్రు డు భూరిసింహూసం 

హూననుం డరాతినై న్యతిమి రార్కుండు చే రనిరుద్ధుం డంగనా, 868 

5, అని చెప్పి య నతిత్యరితగతిం జని యక్కు_మారరత్న ౦బు6 దోడొ్క్క_నివత్తు నం 

తకు సంతాపింప కుండు మని యాతణంబ వియద్దమనంబునం జని ముందట, 

, సరనీజముఖి గనుంగొనె శుభ్ర, భరితవిలోకనవిధూతభవవేదనముక౯ా 
బరసాభనమును సుకృత, స్ఫురణా పాదనము( గ అఎన్హువుట భేదనమున్ శ 865 

5, కని డాయం జని తదీయసుషవూవిళేషంబులకుం బరితోవంబు నొందుచుం 

గామినీచరణరణి తమణినూపుర యుణంయుణభనితమణిగోపురంబును నతివిభవ 

విజితగోపురంబును నగుద్యారకాపురంబు నిశాసమయంబునం బ్ర చృన్న వేషం 



894, శ్రీదుదాంధ్ర భాగవతము 

బునం జొచ్చి కనకకుంభకలితసౌథాగృంబున మణిదీపనిచయంబు వ, కౌశింప 
జంద కాంతశిలాభవనంబున సుథాథామరుచినిచయంబు నవవానీంచు వాంన 

తూలికాతల్పంబున _నిజాంగనారతి ల్ మంబున నీడ్రాస క్థం డై యున్నయ 
రుద్ధుం జేరి తనయోగవిద్యానువా త్త (ంబున నతని నెత్తువాని మనో జీగంబు 
నో కీవురంబునకుం జని బాణాసురనందన యగపనుహెసుఏదకీతల్పంబునం దునిః 

ళ్త్ 

క, వనజాతీ. చూడు నీవిభ్తు ననిమిమనగధ్రీరు నూరు నభి గదరా: సుక 
వనధిగభీకు నుదారుని, ననికుద్ధకుమూకు విద భి తాప తపః జా ge: 

క. అనిన నుహోసతి దనమన్మ ముక ను నల్లి జే మును మూలకాలు కుల్ 
“మునుల నానంద్యా తులు RN రపి ges ల నన్నా కా ESE 

వ ఇట్లు మనంబున నుత్సపహూఒచి వి త్రీ లేఖ తసుంష "నీ యంంం్యంతి య) ట్లనియు, 

నీ, అతివ సీసాంగ త్య మనుభాశయురుది నాకు: బంగం గామూంధకార నుడ 
దరలాత్నీ సీనఖిత(ం బనునానచేం గడింటివి యో బి: కడవ గంటి 
నబల నీయనుబంధ మనుసుథావృష్టి చే సంగజసం తావ మూర్చం గంటి 
వనిత నీచెలితనం బనురసాంజనముచే నామనోవారనిథధానంబుం గంటిం 

కే గలలం దోంచినరూఫు గ క్క_న లిఖంచి 
వారు నౌ నన్నం దో డ్తెచ్చువారుం గలా 
నీటిలో జూడం బుట్టించు నేర్చు నీక 
శాక ౫ ల్లునె మూండులోకములయందు, 870 

వ, అని వినులించి చి శ్రీ రేఖను నిజముందిరంబునకుం బోవం బనిచినం జనియె నంత 
వింతేజనుల శెవ్యరికిం బ్ర వేశింం రానియంతకిపురసౌశాంతగంబున ననిరుదుండు 
మేల్కని యయి్య్యింతిం గనుంగొని యవ్వుడు, 3 871 

క సుర చిరమృదుతల్పంబునం బరిరంభణసరసవచన ఛభావక'భా బా 
తురి మెజనీ రాకుమారుడు తరుణీవుణిం బొంచె మదనతం త్ర జ్ఞాం డై. 8724 

వ, ఇమిధంబున నతిమవోవారవిభవాభి రామంబు లగుదివ్యాంబ రాభరణమాలా నులేపనంబులం గర్చూరతాంబూలంబుల వివిథాన్న'పానంబుల సురుచిరముణిదీవ నీరాజనంబుల సుగంధబంధురాగరుధూవంబుల నాటలం చాటల వీణావినో దంబులం _బరితుష్టిం బొంది కన్యాకుమూరకు లానందసాగరాంతర్ని మన్న మానసు లై యుదయా_స్తమయనిరూపణంబు నేయ నేరక ప్రాణంబు లొక్క_టి మైనతలంపులం గలనీ యిస్ట్రోవభోగంబుల సుఖయించుచుండి రంత, §78 
కః ఆలోనన యతిచిర మగు, కాలము సుఖలీల జరగగా వరుస నుషా బొలాలలామ కొయ్యన, చూ లేర్చడి గర్భ మొదవె సురుచిరభంగిన్, 874 
క ఆచిన్నె లంగజాలలు, సూచి భయాకులత నొంది స్రుక్కచుం దవులో 

Sree em అలక అ 



దశమస్క_0ధముు ఉ_త్తరభాగము 

నశ యెట్టులో యి రాదమూలికిం జూలు నిలిచెరా యిబ్బంగిన్ = 

ఆని ,సజగుజవోనుచు న్విప్పని దప్పక దనుజలోకపాలునితోడఃకా 

వినికింన వలయు నని చ్చే చని బాణుని జేరి మ్రొక్కి. సద్వినయనునన్ , 

ముంతనమున 'దేవరక్క నార్టింతకిపుర మేము గాచి యరయుచు నుండ౯ 

వింతజనములకుం జబొరంగ ద్కురంతము విను పోతుటీంగ మై న సురారీ, 

885 

875 

876 

877 

పిశికచో గావలున్న మేమెవ్వరమును, నేమికనుమాయ యూోకానిమొజబులగ మథివ 

నీక్నెమూరిక గర్భంబు నివ్వటిల్లీ యున్న దన్నను విని రోషయుక్తు డగుచు, 8/8 

అక్టకియెడ దాన వేంద్రుండు రోపభీషణా కారుండై కటము లదర బొమలు ముడి 

వడం గనుంగవల ననలకణంబు లుప్పతిల్ల సటలు ౮ 'వెటికినం జటులగతి నెగయు 

సేంగంబునిధంబున లంఘించుచు భీశరకరవాలంబు గేలం దాల్చి సముద్దండగ తిం 

గ్ చన్యాసాథాంతరంబునకుం జని, 

=కకశ్రీ బాణానురుం డనిరుద్ధుని నాగ-ాళబద్ధునిం జేయుట థా 

కనిణయె శుభే సేతుం గందర్పసంజూతు మానితదేవాూ నాజూనుబానాు 

ముక రకుండలకర్షు మహిత వఖావూక్ష జివ (యశో ల్లాసుం గాజేయవాసుం 

గ స్రూరికాలిప్తు "సునకాంతికేనుబాను పహారశో భతవత్తు నంబుజా తు 

యాదునంశతలకు మతాలినీలాలకు 'సవష్య పుష్ప చావు బూర్ష్మవ్రతావు 

న వినవాకారు నతువిద్యావిహోారు, మహితగుణవృద్దు మన ధ్ర నృథమం త్ర, త నీద్లుం 

౫ శతప రిబుద్దు నఖలలోక వ వ్రసీద్ధుం జతురు ననిరుద్ధు నంగనాజననిషోద్దు' 

కని కన లగ్దలింప సురకంటకుం డుద్దతి సద్నటావళిం 

౫ ణనుంగొని "యీనరాథమునిం గట్టుండు పట్టుండు కొట్టుం డన్న వా 

రణువనవు “హీతిదీధితు లవార్చతిలేజము మాయం జేయ డా 
సిన నృప ఇఖరుండు భుదిం 'జేవయు లావును నేర్పు దర్పముకా 

కఠుగి మహాేగ్యవృ త్తి బరిఘంబు గరంబున లీలం దాల్చి దో 
ర్బలఘనవిక్ర, కవముప చ్రశేయ జై రన్రుభంగి విజృంభణ క్రి కియా 

కలన నెదిర్చి న జానవనికాయముతోం దలపాటుం "దోటునుం 

జలము బలంబు (ధ్రైర్టమును శౌర్యము పె వేటును వాటు జూప్రచున్, 
 భజదములు బొౌవులుం డలలు స్కక్కలు సెస్కలు జానుయుగ్గ ముల్ 

భదములు గ ర్లముల్ మెడ లుకోబులు వాపులు వీంపు లూరువుల్ 

కుదురుస లై "ధరం దొరంగం జిందజునందణ నేయ నై నికుల్ 

కదనపరాబ్యుఖ కృమనుం ₹2కొని పొటీరి కాందిశీకులై , 

879 

830 

881 

882 

898 

. అ్రూక్వుధంబున సైన్టంబు దైనస్టంబు నొంది వెజిచియుం బజిచియు వచ్చియుం 

జ-చ్చియుం గలంగియు నలంగియు విటీగియు సురింగియు6ం జెదరియుకా బెదరియుం 
జీవ దళింగి నుునములై తనమజుంగం నొచ్చిన బాణుండు శె "ర్యధురీణుండును 

I Je 



శిర శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

గోపోద్దీపితమానసుండు నై కదిసీ యేసీయు _వ్రేసియుం బొడిచియు నడచియుం 
చెనంగి, 484 

క కుద్దుం డె యహిపాశన్ని బదుం గావించి నసుర పాలుండు రణస 

ష్నద్దు౯ శోరవిద్ఞు న్నన్కిగద్ధు౯ మహిత ప్రబుద్భ రూపసక్ళుద్యన్, కర్ 
వ, ఇట్లు కట్ట త్రోచిన నుపాసతి కోకవ్యాకులితచి శ త్త్ధై యుండె నంత, 836 

క సీలవటాంచిత మె సువ్కిశాలంబై వాయునీవాతిం జండధ్వని నా 
భీల మగునతనికేతన మాలోన నకారణంబ యవనిం గూలెన్, 887 

క, అది చూచి దనుజపాలుండూ మదనాంతకుం డాడిన్సుమాట నీజముగా 

గదనంబు గలుగు ననుచును ఎదురెదురే చూచు చుండె సెంతయుం బీ తీన్, 

వ, అంత నక్క_డ, 889 

ర ద్యారకలో ననిరుద్దకుమారునిపోకకును యదుసమాజము వగలం 

గూరుచు నొక వాార్తయు పిన, నేరక చింతింప నాల్లునెల లరిగా నృపా, 890 

వ, అయ్యివసరంబున, 891 

అధి నారదునివలన ననిరుద్ధునివృత్తాంతమును విని కృష్ణుండు బాణాసురున్నిపె దండెత్తుట కితా 

క, శారదకోమలనీరద, పొరదరుచి చేవాుం డతులభాగ్యోదయుం డా 
నారదముని 'యుతెంచె నపారదయామతి మురారిభ జన పీ తిన్, S92 

వ, అట్లు సనుదెంచినయద్దివర్థిమునికి నిర్మ లమణీవినిరి ర్థితసుధ ర్థాభ స్రంతరమున యదు 

వృష్టి భోజాంధకవీరులు గొలువం "సాలు వున్నకమలలో*చనుండు వ్ర త్యుక్థా 

నంబు చేసీ యర్థ్హ ఫ్టపాదాష్ట్రదివిధులం బూజించి సముచితకనకాసనానీనుం జేనీన 

నత్తాపసోత్సముండు పురుపోత్తము నుడా_త్తలేజోనిధిం బొగడి యనిరుద్దువృ 
శాంతం "బంతయు. 'దేటవడ నెజింగించి యప్పుండరీకాకునిచేత నామం త్ర 

ణంబు వడనీ యంత-రానంబు నొంచె: దదనంతరంబ క కృష్ణుండు శుభనమువారా ర్త కౌ 

బున దండయా త్రాభిముఖుం టై వ ,రమాణ'భరి వెయించి బబంబుల వెడలింప 

(బిద్దలవారిం బన్పే తానును గ గహ్టాయుతం బయ్యె నంత, 898 

సీ, సరకరీట కేయూరకంకణకటశాంగులీయకనూవుచాదివివిధ 

భూషణ వరతిచెం బొలుపారి కరముల .ఘనగ దాళంఖచ క్ర కములు దనర 

సురభిచంపనలి ప్త వసురుచిరోరస్త స్థలి బ్ర బవిమలకె స్తుభప్ర, న్ లు నిగుడం 

'జెలువారువీతకా ఛేయవేలమీ కాసె "కలను గా రంగులు వాజి గట్టి 

కే, కై బ్యసుగ్రీన మేఘపుష్పశవలావా | 
కములం బూన్నినలతే రాయితముగం జేని 
దారుకుండు బేర నెక్కె_ మోదం బెలర్ప 
భానుః డుదయాచలం 'బెక్కునగిది మెజియ, 894 

వ, ఇట్లు రథారోవాణంబు నేసి భూసురాశీర్వ చనపూతుండును నుహితదూర్యాం 



దశమస్కంధము, ఉ_త్తరభాగము రీర7 

కురాలంకృతుండును లలితపుణ్యాంగనాకరకిసలయక లలిత శుభా కుతవిన్యాసభాసు 

రమ సకుండును మూగ ధవమంజులానాను మోదితుండును వందిజనసంకీ ర్హనానం 

దితుండును బాళకవఠనరవవి కాసీతప్పానయుండును నయి వెడలునవసరంబున, 

సీ బలభ ద్రసౌత్యకి ప్ర ద్యుమ్ను ముఖయదువృష్టి భో జాంభక వీక వరులు 
దు ర్యారపరిపంథి నర్వ భేదనక ఖా చతురబాహాబలో త్పాహలీల 
వారణస్యందనవాజిన :దోవాంబు సవరణ నేయించి సంభ్రమమున 
సముచిత ప్ర స్థానచటుల ఛేరీభూరిఘోవ మంభోనిధి భోవ మడయ 

లే, ద్యాదశా యొ హిణీబలోత్మ_రము లోల్సి నడ'చెం గృష్షునిరథము వెన్నడి చెలంగ్నొ 
పృథులగతి ముకొ భగీరథునథము వెనుకు ననుగమించువియన్న ది ననుకరించి, 

వ ఇవ్విధంబునం గదలి కతివయ చయాణంబుల శోణపురంబు నేరం జని వేలా 

లంఘనంబు చేసీ యదువీరు లంత, 897 

మ, సరిదా రామసరోవరోవవనయజ్ఞస్థానముల్ మావి వే 
పరిఖల్ ఫూడిచి యంత్రముల్ దునిమి వప్ర వ్రాతముల్ దొబ్బి గో 
వురముల్ గూూలంగంద్రోచి సౌధభవనంబుల్ నూకి _ప్రాకారముల్ 

ధరణ్ం గవాల్చీ కవాటముల్ విటీచి రుద్దండ క్రి యాలోలు క్. 898 

వ, ఇ ట్లనేక పృకారంబుల గాసి చేసీ పురంబు నిరోధించి వేరి యార్చినం జూ-ది 
య్మాగృవాసమ గ్రా గ్రమూ _క్తియుంబొలె సకురసన్నా హసంరంభవిజ్బంభమాణఎం 
డై బచాణుండు సంగర ఖి3 ప్రుయించినం 899 

సీ, ఆచక్రవాళానలాచక్ర మంతయు బలసి కుమ్మరసా"రెవగిడిం దిరిగా 
ఘనఘోణిఖురకో టిఘట్టితో దకములకరణి సంభోనిధుల్ గలంగి పొరలెం 
గాలరు ద్రాభీలకరళూలవాతి రాలుపిడుగులగతి నుడుబ్బంద మెడ లెం 
జటులానిలోద్ధూత శాల్మ ఫవీతూలంబుచాడ్పున మేఘముల్' సదలం దూలి 

తే గిరులు వడంకాడె దివి పెల్లగిళె సురల, గుండె లవినె రసాతలమేభ మొద 

దిక్కు._లురినెవిమానముల్ చెరలిచెదరెక గలంగి ఎగృవారాజచం దులగ తులుదహ్పు ఆ 

వ్క అట్టిసమురసన్నా హంబునకుం గట్టాయితం బై మణిఖచితభర్మవర్శ నిర్భలాంకూ 

జాలంబులును శిర స్రాణకిరీటకో టిఘటితవినూత్న రత్న వభావపటలంబులును గణన 

కకుండల గై వేయహారకంకణతులాకో టివివిధభవూపణ వ్రాత రుచినిచయంబులంనం 
బ్రచండ బావాందండసహాస్రంబు _వెలుంగుచు  శరశ రాసనశ_క్తి ప్రాసతోమద 
దాకుంత ముసల ముద్దర ఖిందిపాల కరవాలపట్టిసశరా ల తురి కావర శుపరిఖఘూదినికాత 

“హేతి వ్రాతదీధితులును వియచ్చరకోటినే త్రంబులకు మిజుమిట్లుగొలుపం గనకా 

చలళ్ళంగసముత్తుంగం బగురథం చెక్కి. యరాతివాహినీసందోవాంబునకుం 
దుల్యం చై ననిజనేనాసమూహాంబు వీరగడల నడవ బాణుం డశీణ ప్రతాపంణుం 

దీసింప ననికి వెడలె నయ్యనసరంబున, 4A0L 



ఫీప్ర శ్రీమడా౦ంథభ్ర భాగవతము 

చ, 

సీ 

తే, 

వ, 

చ 

వ, 

తథ బొణాసురునికి నహాయభూతుం డగుళివునకుం గ ఖష్షునక యుద్ధ మగుట థిజా 

వరదుం డుదారభ క్షజనవత్సలుః డై నవారుండు బౌణునిం 

గర మనుర క్లి నాత జులకంచబు దయామతిం జూచు గాన తా 

దుర మొనరించు'వేడ్మ బ్రైమభథుల్ గువాుుండుకా నిజభూతకో టియుకా 

సరస భజింవ నుజ్బ జ్ఞ లనికాతేభ యంకరళూలవా స్తుః డై, 40:2 

ఖురపుటావాతి లేయధరణీవరాగంబు పంకేరుహో పో ప్పబింబంబుం బొదువ 

విఫులవాలాటోపవి కేపజాత వాతాహాతి వారివాహములు విరియం 
గంజుచతిన్ననివాండికొన్దులం జిమ్మిన బహ్మాండఖ ౦చకర్పరము వగల 

నలివోకవలె ఖణి ల్లని జంకే వై సేన రోడ నీకువారంబు భేదిలంగ 

గళ చలద్నర రృఘంటి కొఘుణఘణ వ్ర; ఘోవమున ది కృుంబు లాకులత నొంద 

లీల నడ తెంచుకరథాతశై. ల మనలో నుక్కు విగిలినవృష భేంద్రు, దు, నెక్కి. వెడలె. 

బిట్టు వెడలి సమురసన్నావాసముల్లాసంబు మొ'ంబులకు వికొసంబు నాపొ 

దింవం వ్రతివతబలంబులత్ డం దలవడిన ద్యంద్వయుద్ధం బయ నవ్వు డప్పూ 

రాతనయాధులయా యోథనంబుం జూచుపెడ్కం జనుచెంచిననరనీిజసంభవ 

వ్ర ముఖనిఖి లసురమునియతు, రా త.సనిద్ధ సా ధక చారణ గంధర్వ కిన్నర కింపురుహ 
గరుడోరగాదులు నిజవిమానారూఢ్డు లై వియత్తీలంబున నిలిచి రట్టియెడం 

గృహ్హుండును హరుండును మారుండును గుమారుంకును నూహార్ల క కుంభాం 

డులును గామపాలుండును బాణుపు త్రూ తుం డగుబలుండును సాంబుండును సాత్య 

కియును బాణుండును రథికులు రథికురును నాశ్వికులు నాళ్యాకులును గజూరొ 

వాకులు గజారోహాకులును బదాతులు పదాతులుం దలవడి యితరేతర 

“హేతిసంఘట్టనంబుల విడుంగుఅులు. నెదరం బరస్ప రాహ్వోనబిరుదాంకితసింప 

నాద వాుంకారశింజినీటం కార వారణఘీం వార వాజెహేపూారవంబులను బటవా 

కాహాళ భరీమృదంగ శంఖతూర రఘ” కీషంబులను బహాండకోటరంబు పరిసో ఫి 

టితం బె $ నయ ర్థానసరంబున, 404 

జలరుహూనాభుం డార్చి నిజశార్దక రాసనము _క్షసాయశకొ 

వలి నిగిడించి నొంచెం బురవై రిస పురోగములకా రణ, క్రియా 

కలితుల గుహ్యూకప్రమథకర్చురభూతపిశాచ-డాకినీ 

బలవదరాతి యోధులను బమ్రైరపోయి కలంగి పాజిలోన్, 405 

అన్హుసి యార్చినకుంభినీధ రు భుజానిజృంభణసంరంభ ంబునకు సహింపక నిటలాం 

బకుం డనలకణంబు లువమియునిశితాంబకంబులం వీతాంబరుని చనేసినవాని నన్నిం 

టి నడుమన ప్రతి బాణంబు లేసి చూరంబులు నేసినం గనుంగొని ముణీయును, 

మ, అనలామండు శి లోకవ్లూజ్య మగు బహాశ్రం బరిం బోసి యా 

'నజా లేతణుమిాందం గోధమహిమవ్యాశర్టుం డ్రై యేనె నే 
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నీనం దద్దివ్యశ రంబుచేతనె మరల్పెంగ ఎన్లుః డత్యుద్ధతి౯ 

జనితాళ్చర ఫ్రరసాబ్ధిమగ్ను లగుచు౯ా శ గాదు లగ్రింపగన్ ఆ 407 

లి నూ క కా వాయవ్యాన్త్ర మువేంద్రువె నలిగి దుర్వారోద్ధతి న్నేయ డై 
తేయథ్యంసియుం బార్య తాళుగముచేం ద్రాం చెం గ్రశుధ్యంసి యా 
చ్నేయాస్ర్రం బడరించె నుగృగతి లత్తనాథువై దాని వే 
మాయం జేనెను నె ౧దబాణనునం బదాతుండు లీలాగతిన్, 408 

రా ల - 

వ, మణటియును, 409 

ఉ. పాయనికిన్నతో వారుడు పాళువతాస్త్రము నారిం బోసీనళా 
దోయరుహాయ తాముండును దోడన లోజభయ:కరో గృనా 

రాయణబాణరాజను రయంబున నేనీ మి ల్బె దాని జ 

శ్రా యుధుం డి_ల్రైజంగునం బురారిశ రావలీ ధూపఫ్రమావినన్, 410 

క, ఊహ కలంగియు విగతో, తృాహుం డగుహరునివిాంద జలజాముండు స 
మైాహనశిలీముఖం బృవ్య్యాహతజయశా'లి యగచు నడకించె నృపా, 411 

వ, అ స్లేసిన, 412 

క, జృంభణశరపాతముచ్చే శంభుడు నిజతనువు వగవశం బయి నోలక్ 

జృంభితుం డై ఘనని ధా రంభమున నృ మెం ద్రుమాంపురము వై చ్రాలెన్ 418 

వ, ఇట్లు వ్రాలినం జకృపాణి వరబలంబుల నిశిత బా౭ఇవరంవరలం దునిమియు నొక్క 

యెడం గృపాణంబుబం గణికలు నేసియు నొక్క_చోట గదావాతులం దుత్త 

మురుగా "మెొత్తియు నివ్విధంబునం వీనుంగససంబెంటలు గావించి నంత, 414 

చ, కజీమి మురాంత కాత్త జుం డుదాత్తబలంబున బావా లేయు వై. 
గరికరిం దాంశి తవ, విత కాండవపరంపర "లేసీ నొంవంలా 

'నజంకులు గాండి వై. దొరంగునెత్తుట జొత్రిల వైవలార్వం దాం 

బజబె మయూరవాహనముం చై కొని తోలుచు నాజిభీతుం డై, 415 

ఉ, పంచి రణతీతి౯ శరవిపాటితశా త్రవవీరుం డైనయా 
సాంబుడు “హీమప్రుంఖశితసాయకజాలము లేర్చి భూరికో 
వంబున నేసీన౯ా చెదరి బాణతనూభవుం డోడి పాణి కౌ 
రష్ట్రంబును వీరముం దగను నాజుడి వోవ బలంబు లార్యంగన్ , 416 

మ, వరబావోబలశాలి యాహలి రణావస్హ్రంభసంరంభవి 

స్ఫురదు గ్రాశనితుల్య మైననుసలంబుం బూన్ని వ్రేనె౯ బొరిం 
దొరిం గుంభాండకకరాపక ర్లులు శిరంబుల్ చ న్సీ మేదంబు నె 

త్తుపం గర్జంబుల వాతనుం దొర సంథుల్ వ్రలి చే చావలగన్, 417 

న, అట్టియెడ నై న్యంబు దైన్యంబు నొంది యనాథం బయి జెడి విటీగి పొజినం గని 

బాణుండు సాత్యకిం గేడించి ప్రళయాగ్నియుంబో లె విజృంభించి చెయి వీచి 
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బలంబుల మరలం బురికొల్సి తానును ముంగలియె నడ చె నప్పు డుభయనె నైన్యంబు 
లన|్యోన్భ్థజయ కాంతం దలపడుదత్రీణో శ్రరసము ద్ర ంబులరా చ ంబున వీశం 

దాంకినం బోరు భోరం బయ్యె నట్టియెడ. గదలో। నడచియులో గుఠారంబులం 

బొడిచీయు సురియలం గ్రుమియు శ్రరాలంబులం జిమ్మియు శక్తుల నొంచియుం 

జ కృంబులం ద్రుంచియు ముసలంబుల "మొ త్తియు ముద్దరంబుల నా _త్తియుం గుంతం 

బుల గ్రుచ్చియః బంతంబు లిచ్చియుం బరిఘుంబుల నొంఛియుం బట్టిసంబులం 
ద్రుంచియు ఫోరంబుల “నేసీయయుం గరవాలంబుల వ్ర నయు సత్ర్తాసు లై "లె “పాసీయు 

వ్ తాసు లె డానీయుః బెనంగినం దునిసీవఫిరంబులును దునుక లై. నకరంబులును 

డెగనకాభును డెన్నినవ్రజ భును దుమురు లె నయెముకలును బోవు లెనవే స్రేవు 

లును నులిసినమేనులును  నలినీనజానువ్రులును నొగిలినవర్మ 6బులును బగలిన 

చర రృంబులును వికలంబు లయినసకలావయనంబులును విశీర్షం? ౦బు లయినకర్మ ంబు 

లును విచ్చిన్నంబులై ననయన6బులును వెడలురుధిరంబులును బడలువ డుబలంబు 

లును గొండలవడునునం బశుమాంనఖండంబులును వాచజచుకొజ, ప్రాణంబు 

లును వ్రాలినలేరులును గూలినకరులును నొజలినగుజ్జంబులును బెరలినకాలు 
బలంబులును గలిగి సలలఖాదనకుతూహలజని కేమదాంధీ భూతపిశాచ డాకినీభూత 

చే తాళసమాలోలకోలావాలభ యంకరా రావబధిరీ క్రతేసకలదిశావకాశం బయి 

నంగ రాంగణంబు ఫీహణం బయ్యొు నయ్యవస నరంబున్న 418 

చ, శరకుముదంబు లుల్ల నీత బామరఫననము లాతప త్రీఖౌ 

సురనవవుండరీకములు శోణితనోయము లన్లీనికతో 
త్మరము భుజూభుజంగ మనిశాయము శేళక లావై వల 

స్ఫురణ రణాంగణం బనుంం బూరితశో ణనదంబుపోలికన్ 419 

వ, అట్టియెడ 'బాణుండు గట్టలుకం గృష్షునివై దనరథంబుం బజివించి యఖర 

బాపోసహ స స్రచుర్వారగ శ్వాటోపవ్ర వ దీప్లుం డై కదిని, 420 

మ, ఒకయీనూణుకరంబులకొ ధనువు లత్వ్యు గాకృతిం దాల్చిత 
కృ యొక్కొక్కుట సాయకద్యయము వీ వీళం బూన్బునాలోన నం 

దకవా స్తుండు తదుగ గ్ర శావచయవిధ్యంసంబుం గావించి కొం 

జక తశ్చారథిం గాలం నేసి రథముం జక్కా_డి శార్యోడ్గతిన్ ॥ దలై | 

"తే, ప్రశయజీమూకతరంఘాతభయదభూరి శ్రే రవా రావముగ సా _క్రెం బాంచజన్య 
"_ మఖిలజనులు భయభాంతు లై చలింపం గడంగి నిర్భిన్న రాతనీగర్భముగను, 

వ, అట్టియవక్రవి కృమపరా కృమంబునకు వెగడువడి బాణుండు లేటమొగంబువడి 
చేయునది లేక 1 విన్న నయ యున్న యెడ, 428 

సీఅ త్తటిం గోటర యసనుబాొణజనంిం త్రి సుతు గాచుమతము స సన్మతిం దలంచి 

వీడి శరోజముల్ వ్రే లంగ నిరు కపరథాన మై ముశాసురవని భేది 



త్తే, 

క, 

చ 

తే, 

వ, 

సీ, 

(2 
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యెదురు నిల్సి జూడ జూల రోనీ పరాబ్బుఖుం డై యున్న ననువు వేచి 

తల్ల డించుచు 'బాణుం డుస్హ్రంబు గలంగంగల దల-వీక వీడ యాదవులు నవ్వ 

నవ కాంచనమణిభూషణములు "లం బాదవాతి "నేలం గంపీంపం బాజీ యాత్మ 

ప్రరమువడి:జొ చ్చెనవ్యడు భూత గణము,లాకుఒత సోడ నెక్క_ జే నరుగుటయును, 

నిరములు మూడును ఫఘునళీ, స రవదములు మూడు గలిగ్ని కనఖి మే టాన్ 

జర మురుఘో గాకృతితొ , క నరుచేరంగం జూచి కృస్త్లుః డల్లన నగుచున్, 42ర్ 

పరువడి వైస్ణ్టవజ్యురముం బంచిన నయా భయ జ్య గంాలుకా 

వెరవును 6 లావ 'జేవయాను వీరము దీరను గల్లి ఘోరసం 

గర మొనరింవ నందు గరకంఠకృతజ్వర ముుగవై నవ 

జ్యరమున కోడి పాజె ననివారణ వై స్లవి వట నుటంగన్. 426 

పాణీ యేదిక్కుం గానక , పాణఫీతి ల్లో 
నెనసి యేడ్సుచు యావ్భాపి.కేశుపాద 
కంజముల బడి ననుం గావు కావు మనుచు 
నిటలతటఘటి తాంజలిపుటయు నగుచు, 427 

ఇట్లు వినుతించె, 428 

అవ్యయు ననఘు ననంతళ_క్రిని బరులై నట్టి ట్రే బహడ ద్రానురేంద్ర ద 
వరుల శ్రీళ్యరుం డై నవాని సర్వా కు జ్ఞానస్టరూవు గమానరహొతు 
వరదుని షనదుద్భవస్థితిసంపోర మోణుభూతుని హృపీ.కేళు నభవు 

టబ్రెహ్మాచివ్నాంబు లై పరంగుసుజ్ఞానళ వ్వ్యాదుల నొప్పు బహ్మాంబు నీళు 

నజుషడూర్మిరహితు నిజ రాగ మాయాని, మోహితాఖలాత్తు ముఖ్యచరితు 
హీంగ్ర తేజు నాదిమథారంతహినునిం జిన యాత్తు నిను భజింతు గ ఎ్రెహ్ల 429 

ఆదియునుంగాక లోకంబున దై చం బనేక పృకారంబు లై యుండు నది యెట్టి 
డనినం గలాకాసూమువారార్హంబు అనం గలకాలంబును సుకృతదుష్కృ తాను 

భనరూవంబు లై. నజీవకర్శంబులును సభావంబులు న త్త సరజ_స్తమోగుణా 

త్త కం బైన వకృృతియాను సుఖదుగిఖా ప శయం చై నశరీరంబును జగజ్జంతు 

నిర్వావాకం బె నృపా పాణంబును సకలపదార్థేపరిజ్ఞాన కారణం టై నయంతగిక రణం 

బును మవాదహుంకసక స్రస్పర్శరూపరసగంధతన్నాత క్రతత్కార్యభూత గగనవవ 

నానలసలిలధరాదివంచభూతంబు లాదిగాం గల పక ఎ్రతినికారంబులును నన్నింటి 

సంఘాతంబును బీజాంకురన్యాయంబునం శార్న స్థ కారణరూప ప్రవావాంబును 
నై జగ త్మా_రణశంకితం వై యుండు నది యంతయు భవదీయమాయానవిడం 

బనంబు గాని యున్నది కాదు తదీయమాయానివ_ర్తకుండ వై ననీవు నానావిధ 

దివ్యాన తా రాదిలీలలం చేసి చేవగణంబులను సత్పురుషులను లోకనిరాణచణు 
శైనబ్రహ్మాదులను బరిరతీంచుచు లోకహింసా ప్రవ _ర్హకు లైనదుష్టమార్షగతు 
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లం ్రూరాత్తుల పీంనీంచు చుందువు విశవిశ(ంభ రాభారనివారణంబుూ 

నేయుటకుం గదా భ వదియదివ్యావతార వ్ర యోజనంబు గావున నిన్ను కర 

ణంబు వేండొద', 4853 

సీ శాంత మై మహితతీక్షసుదుస్సవాం బై యుదారమై 'వెలుంగొందుతావకీన 
భూరి భాస _త్రేజమునం దావ మొుందితిం గడుం గృశించితి నన్నుం గరుణం జూడు 
మితరదేవోపా స్థితి మాని నీపాదకమలముల్ చేవించువిమలబుడి 

రు యెందాక మది దోస దందాణశనే క దాప్రాణులు నిఖలతావములం బడుట 

తే. యవిరఖానన్యగతికుల నరనీ ప్రోచ్చు బిరుదు గలనీకు ననుం గాచు టరుదె ఆేవ 
వ్రవిమలాకార సంసారభయవిదూర్క భ_క్షజనఫోపపరితోపు పరమపురువ, ఈటె 

చ, అనినః బ్రనన్నుం డై హరి యనంతుండు దైత్యవిఖేది దాని కి 
ట్ర్లనియె మదీయసాధన మనన్యనివారణ మాట నీమదిం 
గనీ నను నార్శిం జొచ్చితివి గావున మజ్జ్యరతీ వ్ర చాహావే 
దన నినుం బొంద దింకం బరితావము దక్కుము నీమనంబునన్, 4852 

వ, అని మజియు నప్పుండరికాయుం డి ట్లను నెవ్వ శేని నీయుభయజ్వరవివాదం 
బును నీవు మత్స )ప త్రం జొచ్చుటయుం జి త్తంబులం దలంతు రట్టివుణ్యాత్తు లం 
శీతోోన్ల జ్య రాదితాపంబులం బొరయ రని యాన తిచ్చిన నమ్మెహీశరజరంబు 
పరమానందభరిత హృదయం టై. యూర థాంగపాణికి సాషహ్రాంగదండ ప్రణామం 
బాచరించి నిజేచ్చం జనియె నంత బాణాసురుండు నక్క_డ, 458 

కకత బొణాసురుందడు రెండవసారి యుద్ధమునకు వచ్చుట ఈ 

స్కీ కమనీయకింకిణీఘంటి కాసావా న్రఘణఘణధ్యని చేత గగన మగల 
నన్యజనాలోక నాఫీలతర ళో శ్ కాంచనధ్భజపతాక లు వెలుంగం 
బృథు'నేమిఘట్టనం బృథివి కంపింపంగ వల నొప్పం బటుజవాశ్వ్యములం బూన్ని 
నట్టయున్న తరథం బత్యు గృగతి నెక్కి కరసవాస్రమున భీకరతరాసీ 

తే, శరశ రాసనముఖదివర్థిసాథనములు 
దనరం జలమును బలము నుత్క_టము గాగ 

వార్ష మిగురొ_త్తం గ య్యంపుటాయితమునం 

బురము వెలునజె బలిపుత్రుం డురుజవమున, 4834 

క, చని రణభూమిని మధ్యం, దినమార్తాండ వ చండదీ ప్తాకృతితోం 
దనరుచుం బరివంధిబ లేం, థనదవ శిఖ మమైనకృష్టంం దా౭కెం చెలుచన్, 4835 

ఉ, తాకి భుజావిజృంభణమం దర్చము నేర్పును నేర్పడంగ నొ 
క్యూ_యశున వేయిచేతుల మహో గృళ రావళి పింజ పింజతోం 

దాకలో చేసినా మురవిదారుండు తోడన తచ్చరావళి 

ఇత గొనంగం ద్రుంచి నిశితార్థళళాంకశిలీనుఖంబునన్, 436 



దశమస్క_ంధము, ఉ శ్తరభాగము 898 

వ, అంత, 497 

చ, నుతనవపుండరీకనయనుం డన నొవ్వుమురారి రోవఘూ 

రితదుపహి హి తారుణాబ్దదళ నే తుడు చానటు పంచి చె దైత్యువై 

దలినుతకానన వ్ర వరదీపితళ్ళు కము రకీతాొంచితాొ 

శ్రీ తజనచ క్క కముకొ సతతనే నేవికళ, క్త ను దివ వ్ప్రచక్క కణుున్, 438 

మ్మ యును బృచండమా ర్యాండ డల శ క ఖాని డం 'వితంబున తీ ఫీప చకాశతపవా స షే: 

తే, 

కోటిదంభోలీనేబిడనిశితథారాసవా స స వభూతజ్యులనజ్యాలి కాప పాస్పసమ స్తకుటీ?: 
పరిపం థిదుర్యార బాక్లశఖగ గె గ శాస్టథ కారయిను స కలదిక్సాలబేవతాగ ణ'జేగీ 

యమానంబును  నమదదానపజన నన్గోక-కార ఇభ దహుంక రద కృడంటుగు సనుంచిత 

సజ్జనలోకద్రి, వి యంగ్: రస్సర్శనంబును నజఖృనసు:: సన 5 మసు రాంతళ మే వ్ కపప Bl వ 

రహీరానుశారుండు కదలికాకాండంబుల చే! స్పుచందంబునం జేర్చి సముదవే 

దండశుండాదండంబుల నిక్షంవించుచుం  గగకమణినలయకేయూరకంక ణా ఒం 

కృతంబు నగతదీయ బావబోసహ్మస్త్రంబుం గర చతుష్టయ హంస శిస్ట్రంబు?గాం దునుము 

నవసరంబున, 49 

థి శీవుండు బాణుని రక్నీంచ (శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట ఏయూ 
rn] 

కాలకంకుండు బాణువై 6 గరుణ గలడు 

గాన యఖిలాండపతిం గృన్షుం గదియ వచ్చి 

పురుషసూ కంబు సదివి సంపుటక రాస్టుం 

డగుచు బద్యాయతాతు నిట్లని నుతించె, 440 

దేవా నీవ్రుబ బ్రహస్వరూపం బగుజ్వో క్టితీర్హ యుండ వు నిఖిల వేద వేదాంతనిగూఢ్డుం 

డవు నిర రృలుండవు సమానాధికరహితుండవు సరగ వ్యావకుండ వైననిన్ను నిర్మ 

లాంతకకరణు లె నవార లాకాళంబువగిది నవలోకింతు రడియునుం గాకపంచో 

పనిషన్మ్నయం బయినభ వదీయదివక్థినమంగ ళమబోవి గవాపర్మిగవాంబు నేయు 

చెడ నాఖియం దాకొశంబును ముఖంబునం గృశానుండును శిరంబున స్వర్షం 

బును శో త్ర త్రంబుల డిశేలును నేత్ర ంబుల సూర్యుండును మనంబునం జంద్రుం 

డును 'చోడోబుల వసుంధరయు స నాత్మయం దహాంకారంబును జళరంబున జల 

ధులును రేతంబున నంబువులును భుజెంబుల నిందు ండును రోముంబుల మేఘ 

మహీరుహొపధి వ్రాతంబులును శిరోజంబుల (బ్ర హాలును జ్ఞానంబున సృష్టియు 

నవాంతర వ్ర జాపతులును హృదయంబున థర ంబును గలిగి మవోపురుషుండ వై 

లోకకల్పనంబుకొణుకు నీయకుంఠిత తేజంబు గం _వ్పంబు చేసీ జగదుదృవంబుకొట 

కుం సై కొన్న భవదీయదివ్యావతార వై భవం జెణీంగి నుతింప నెంతేవారము నీవు 

సకల చేతనాచేతననిచయంబులకు నాద్య్యూండవు నద్వితీయుండవు పురాణవురు 

వుండవు సకలసృష్టిహా హేతుభూతుండనవు నీశ్వరుండవు దినకరుండు కాదంబినీ 
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తే, 

కదం బావృతుం డగుచు భిన్న రూపుం డై డైనబనావిధచ్భాయలం దోంచువిధంబున 

నీయఘటితఘటనానిర్వాహక కం చై నసంకల్పంబునం చి గుణాతీకుండ వయు్యును 

సత్త్య్యదిగుణవి థానంబుల నచేకరావు' డ వై గుణవంతు లై నసత్చురుషులకుం 

దమోనివారకం చై నదివంబురావంబునం బ్రైకాశించు చుందున్ర భవదీయ 
మాయావిమోపితు లయినజీవులు ప్రత తృదారగృహేత్రా తాదిసంసారరూపం వైన 

పావపాఠావొాతమహాన_ర్హణరృంబున మునుంగుచుం జీల చుందురు దేవా భవ 

దీయదిన్యరూ పానుభవంబు సయం జాలక లం డ్రి యపరతం త చుం టై భవత్చాద 

సరనీరుహూంబుబం జేర నెబుంగ నిమూ-ఢాత్తుం డాక్తః సంచకుం ఎ డనంబడు విపరీత 
బుద్ధిం చేసీ మ్రీయుండ వైననిన్ను నొల్లక యింద్రాయాన్థానుభవంబు నేయుట 

యమ్సుతంబు మూ మాని హోలావొ-:ం౦0బు శేదించుట గాదె “జగదుదయ పాలనలయ 
లీలాహీతు వై, ఫాంతుండవయి సువ్మాజ్ఞనభాగ భె. యుండవై సమానాధిశవస్తు 

కూన్యుండ వై ననిన్ను నేనును బ్ర మాయాం బరిణతాంతగికరణు లై నమునిగణం 
బులును భజియించుచుందుము మజ్యును, వ! 

అవ్య యుండ వనంతుండ వచ్యుతుండ 

వాదిమథా్య్యాంతకూన్యుండ వఖిలధృతివి 

నిఖబముం బెల్ల వర్హింతు నీవు దగిలి 
నిఖిల మెల్లను నీయంద నెగడు గ వ్ల 442 

నీ, అని సన్ను తించిన హారి యాత్మ మూడింది మొగమునం జిఅునవ్యు మొలక లె త్త 

తే, 

ర 

వ, 

లలిత బాలేందుకళా దూళి కిట్లను శంకర నీమాట సతఇ మరయ 

నేది నీకిష్ట మై యెసగాడు దానిన వండును నీ కిత్తు వీం డవధ్య్యుం 

డది యెట్టి దనినం బ్రహ్లాదుండు మద్భ క్తు: డతనికి వరము నీయన్వయమున 

జనన మందినవారలం జంప ననుచుం గడంక మన్నించితిని యది కారణముగ 

విశ్వవిశ్వంఛ రాభార విపులభూర్కి బలభుజాగ ర్య మడంవంగ వలయుః గాన, కశత 

కరములు నాలుగు నీక్కంం, బరిమార్చితి వీడు నీదుభ కాల కో 

సరుంజై పొగ డొంది జరా మరణాదిభయంబుం దక్కి. మను నసేమిందన్ ం 444 

అని యాన తిచ్చిన నంబి కావరుండు సంతుస్టాంతరంగుం డయ్యు నబ్బలినందనుం 

డట్లు రణకంగ వేదిం స్ప జీవతాసన్నిధిం చి, జ్యలితచ, కృకృ శానుశిఖాజాలంబు 

లందు నిజబాహోసవా సృశొఖాసమిత్స)చయ ంపును దత్త తో చ్వేలకీలాలమహి 

'తాజ్యథారాళత తంబును బరభ యంకర వీరవాంం కారమంత్ర,ంబులత్ోడ చేల్చి పరి 

శుద్ధిం బంది విజ్ఞానదీ పొంకురంబున భుజాఖర్యగ శాగ్టుధకారంబు నివారించి 
యనవరతవూజికస్థాణుం డగునబ్బాణుండు భువనవిచ్చేదజనితనిరూపితస్థాణుం . 

డయ్య్యూను దదీయవరదానకలి తానందహృదయారవిదుం డగుచు గోవింద 
చర ణారనిందంబులకుం చి ఇణామంబు లాచరించి యనంతరంబ, 4 



దళముస్కంధను, ఉ త్తరభాగము 895 

అంటీ ఉహినిరుద్ధస హితుం డై కృష్ణుండు చ్వారకాపురంబున కరుగుట శ్రి 

క, పురమున శేంగి యుషాసుం దరికిని ననిరుదునకు ముదంబున భూహోం 
బరదాసదానీకౌజన, వరవ స్తువితాన మొసం వారనిభ క్తిన్. 446 

కం కనకరథంబున నిడికొొని, ఘనవై భవ "మొస్పం గన్యకాయు క్ర కముగా 

ననిరుద్ధుని గోవిందుం, డనుమోదింపంగం దెచ్చి యర్పించె నృపా, జీత? 

ఉ, అంత ురాంతకుండు శ్రి సురాంతకో వీడ్కొని బాణు నిల్సి య 
త్యంతవిభూతిమై నిజబలోవలికతోం జనుచేర శాయుపా 
కాంతుండు మున్ను గాం బటహకాహళతూర్యనినాదపూరితా 
శాంతరుః డై వెసం జనియె నాత త వురిముఖుః టై ముదంబునన్ , 445 

మ, కనియిలా గోపకుమారే ధఖరుండు ర రంగత్ఫుల్ల ఢాజీనకో 
కనదోత్తుంగతరంగస సంగతలసత్కాపారకళా భూరిశో 
ఛననితోరన్న తసౌఖ్య భారకను శుంభదై రభ వోడారకకా 
జనసం'తాపనివారకళా సుజనభాస్గత్రారకకా ద్యారకన్ , 449 

వ, కని డాయం జని పురలక్ష్మీ కృప్త సందర్శనకుతూవాల యె యె చసన్న లం జీరుచందం 
బున నందంబు నొందునుద్దూతేతరశవిచి త్ర కీతువ తాకాభిశో భితంబును మవా 
నీయమరకతతో రణమండితంబును గనక మణీపనిర్తి తనోపురసౌధ (పొసాదవీథికావిల 
నీతంబును మా  కికవి తానవిరచితమంగళరంగవల్లీ విశాజితంబున శోభఛనాకలిత 
విన్యస్త కదళికా కా స్తంభసు రభికుసుమమాలి కాత తాలంకృతంబును గసంకుమ 
సలిలసి క్రవివణిమార్షంబును శంఖదుందుభి భేరీమృదంగ వటవాకావాఫాది మంగ 
ఛభారావకలితంబును వందిమవమూగధసంగీత వ ప్రసంగంబును నై యత్రిమనోవార 
విభవాభిరామం బైన యప్పురవరంబు వపురోహితసుహృద్చాంధవ 
ముఖ్యు నెదురుకొన భూసు నురారీ ర్వాదంబులను బుణ్యాంగ నాక రకలితలలితా 

తృతలను గాకొనుచుం గామినీముణులు గర్పూరనీఠాజనంబులు నివాళింవం 
బ్రవెశించి నిజమందిరంబున కేం యప్బుండరీకాతుండు పరమానందంబున 
సుఖం బుండె నంత, శీర్ 0 

క్క శ్రీకృష్ణునివిజయం బగు, నీకథం బకియించువార లెప్పుడు జయముం 
₹ెకొని యిహవరసాఖ్యము లాకల్పోన్నతి వహింతు రవనీనాథా, 451 

క, అని చెప్పిన శుకయోగికి జననాయకుం డనియెం గృస్లచరితము విన నా 
మన మెపుడుః దనియ దింకన్సు విన వలతుం గరుణం చెప్పవే మునినాథా, క$52 

వ్క అనిన బరీత్సీన్న రేం ద్రునకు శుక 'ఈూగీంద్రుం డీ ట్రనియె, 458 

ధ్ర నృగ మవారాజు చర్మితృము గీతా 

సీ, ధరణీళ యొంకనాండు వారితనూజులు రతీశ్యర సాంబగద*చారుచారుభాను 
. లాదిగా యదుకుమారావలి యుద్యానవనమున కతివై భవమున 'నేంగి 
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నల నొప్ప నిచ్భానువర్తు లై సుఖలీలం జరియించి ఘనవీపాసలను జెంది 
నిక్ దప్పీ సలిల మన్వెషించుచును వేగ వచ్చుచో నొకచోట వారిరహిత 

లే, కూపమును నందులో నొకళొండవోలె, విపుల ముగు మేనియూసర వెల్లిం గాంచి 
చి త్తముల విస్తయం బండి త_త్తజణమున్కదాఏ వెడలించు వేడుక దగులుటయును, 

చ కురు వి మిడి పో తెచ్చి ఫఘనపాక కహ్వాంసుల నంటంగట్టి యు 

గ్రుగుభుజు జఒలదటుం గదిసి కో యని యార్పుచు డాసి నెమ్షుయుం 

దరలల వీయ లేక దడ డట్టనుంగా మది దుట్టగిల్ణ నొం 
డొరుః గడవంగ జీ చని వ యోరువానాభోన సంతం జెప్పినన్, 455 

ఆ, వీని స తీకజాతుం TEM సిక ముం జై ల. Moses 

ల్ల న కడి సం EN వ వ ప సలా తన్న ల  కొక్య సగం బోలె (సే 
ని (గ 

బన వక్ం దె పామ: : పద్మము న న డ్ యంత లోను గాం 

వపరుచి చున గుప్పున గమత్యముతోం జోడ్గసరావి నిల్పినన్ ॥| 456 

వ, చూచి 1 కృష్ణం డత పవృ తైంతం బంతయు సెజట్ంగి 53 నక గాడిజనంబులుం గుమా 
ర పర్రంబును డెలి: కోతకు నతసుచేతం దద్య కాంతం బంతయు సెత్ం 

“= గించుజా డే యి ట్టసయు 467 

చ కనదుపరళ్న భూమానికాంకుడ వై వై మహనీయమూ ర్హి వై 
యనువమకీ _ర్తిశో ఫితుంయ వె విలసిల్లుచు థాత్రి, మందం ణం 

పౌనరిననీకు నేమిగతి నూసంవె వెల్లి తనంబు చోన్సజె౯ా 
విన నిది చోద్య మయొ్య సువివేకచరి త యెలుంగం జెప్పుమూ, 455 

క, అని యడిగిన మురరిష్టవద్య వనజంబులం దనకిరీటగరమణు లొరయకళా 
వినయమున మక్కి. ౧ ట్లను ఘనమోదముతోడ నిటలఘుటి తాంజలి యె, 

తే, విశ్వసం' వేద్య మహిత యీవిశ్యోమందుం 
బ్రకటముగ నీ వెబుంగని దొకటి గలచె 

యెక నాచేత విన నిష్ట మయ్యె నేని 
నవధరింపుము వినిపింతు నంబుజాతు, 460 

శా, ఏనిమ్యాకుతనూజుడక౯ా నృగుండు నా నేపారుభూపాలుండ౯ా 
దిన 'వ్రాతము నర్ధిం బ్రోచుచు ధరల, తీవనాయకుల్ నొల్పిస 

మ్మానంపం జతురంతిఘాభ రణసామర్ట్యుండ నై నె సంతత 

(1 నిండారినవాండ నుల్ల సితకీ రిస్ఫూ ర్తి ో ఫిల్ల (గన్, 461 

చ, పలుకుల దన్ను6 దాం బొగడ బాతక మందు రటుండెం దారకా 

వని నీకఠకతా వ్ర జంబు హిమువారికణంబులు "లెక్క వెట్టంగా 

నలనడుం గాని యేను వసుథామరకోటికి దాన మిచ్చుగో 

వుల గణుతింప థాతయును నోవండు మాధవ యేమి సెప్పుదున్ * 462 
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వ, అదియునుం గాక, 468 

చ పొలుచుసువర్ల శృంగఖుగముల్ దనరం దొలుచూలు లై సువ 

త్సలు లపాొడియావ్రల నుడా_త్తతపోవవుత వేదపాళముల్ 

గలిగి కుటుంబు లై విహితకర్మ ములులం జరియి౨ంచువేనవి 

పు)లకు సదతీణంబుగ విభూతి దలిర్పంగ నిత్తు నచుర్భి తౌ, 464 

వ, మజీయు నా్యాయసముపార్టితవి _త్తమ్రుల గోభూహిర ణ్యరత్నని వాసహ స్థీవాజి 

కనా ఫ్రసరస్వతీవస్త్రతిల కాంచనరజతళశయా్య్థదిబవాంవిధడానంబు  లనూనంబులు 
గా ననేకంబులు నేనీతి. బంచమవో యజ్ఞ ౦బు లొనరించితి వావీకూవతటాకవన 

నిర్తాణంబులు నేయింంచితి నివ్విధంబునం జేయుచో నొక్క_నాండు, 465 

క, అనఘా మునువడం గళ రేవు; డనువివు/న కే నకల హోక్తుండ నైయి 

చ్చినగోవు దప్పి నామం, దను గలసీనం చెలియ తేక తగ నాగోవున్, 466 

క, ఒండొకభూవమీరాసురకుల, మండనునకు దాన విరాయ మసలక యావి 

పుం డాగోవుం గొని చన్కుచుండళ౯ా మును థార గొన్నయుర్వీసురుండున్ , 467 

క, మది రోష మొదవ దోవతి, వదలిన నిగియించికొను చు వడిం గది నీది నా 

"మొవవు నడివీథి దొంగిలి, వదలక కొనిపోయె దిట్టివారుం గలే, 463 

చ, అనవుడు నాతం డి ట్లనియె నాతనితో నిఫు జేను దీని నీ 
జనపతిచేత ఛారగొని సాధుగతిం జన నీది యంట యె 
ట్లనిన నతేండు నేనును ధరాధిపుచే మును ఛారగొన్న యా 
వని వినిపీింవ నిద్దజకు నయ్యె నపారవివాద మచ్చటన్, 459 

వ కట్లు విపు) లెద్దబుం దమలో నంతకంతకు మచ్చరంబు వెచ్చుపెరింగి కలహించి 
నాయున్నయొడకుం జనుబెంచిరి మున్ను నాచేత గోదానంబు గొన్నత్రా 
హాణుం డి ట్లనియె, 470 

సీ, మను జేంద్ర, ప్రజ లధర్మ ప్రవ_ర్హనముల నడవ కుండల నాజ్ఞ నడపునీవు 

మనమున 'నేధర్మ మని యాచరించితి మును నాకు నిచ్చిన మొదవు దప్పి 
వచ్చి నీమందలోం జొచ్చిన నిప్పు డీభూసురునకు థార వోని యిచ్చి 
తగవు మాలితివి దాతను నపవార్తవు నైన ని న్నే మందు నవనినాథ 

'లే, యనినమాటలు చెవులు సోశినం గలంగి, భూసురో త్తమ యజ్ఞానవూరకముగ 

నిట్టిపాపంబు దొరనె నే నెజింగ నేయ గొనుము నీ కిత్తు నొకలతనోధనంబు, 

క, అని మటియును నవ్విపు)న్తి సున యొూక్తుల ననునయించుచును ని ట్లంటికా 
ననుం గావు నరకకాపంబునః బడంగాం జాలం బురువపుంగవ యనుచున్, 472 

తే, ఎంత వేడిన మచ్చరం బంత వెరింగి మొదల నా కిచ్చినట్టియామొదవె కాని 
యెనయ నీరాజ్య మంతయు నిచ్చిలేని నొల్ల నని విప్తుం డచ్చట నుండకరగె, 

వ, అ స్టరర్టడరిగిన నారెండవశ్రాహ్థాణునిం (ట్రాన్టించిన నతండును జలంబు డిం 
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' పక పవీవే లేజీ కోరంకపాండిమొవవుల నిచ్చిన నైనను దీనిన కాని యొల్ల న 
నిలువక చనిమె నంతవగాలవరి కరం బైన నన్ను దండధకకింకరులు గొనిపోం 

వె వై వస్వతుముందటం బెట్టిన సతంను నన్ను నుష్చై+ంచి యి ట్లనిమె, Ey 

మ, మనుజేం దోత్తమ వంళ పావన జగన్ఫాన్న కి, కి యాచార నీ 

ఘనదాన క శ్రైళుథర్త ముల్ తి , భవనఖ్యాతంను లై లె చెల్లెడిలా 

మును దువ్కర ఫే ఫలంబు నోంది వీదపం బుణ్యానుబంధంబు లి. 

చనుసౌఖ్యంబులం బొందు పద్మ జునియాజ్ఞం ద్రోవగా వచ్చునేం 4 

వ, అని వేగంబున దొబ్బించిన నేను బుడమిం బడునపుడ యిరానికృ ష్టం బయి 

యూసర వెన్సీ రూపంబుం వ్లైకొంటి నింత కాలంబు తన్దోపనిమి_త్తంబున నిద్దురవస్థ 

బొందవల నెం చాణులకుం బుణ్యపాపంబు లనుభావ్యంబులు గాని యూరక పే 

.నేరవు నేడు నమ _స్థదురితనిస్తారకం బరింనభ వదీయపాదారవిందసందర్శనం౭ 

నం చేసీ యీఘాోరదుర్దశలం బాని నిర్మ లాత్మ కుండ నైతి నని పునగిప, 

మంబు లాచరించి నుణీయు ని ట్రనియె, 47 

ఆ, కృష్ణ వాసుదేవ కేశవ వరమాత్మ ; యప్రమేయ వరద వారి ముకుంద 

_ నిన్నుం జూడం గంటి నీకృపం గనుంగొంటి, నఖిలసాఖ్యపదవు లందం గంటి, 47 

వ, అని యనేకభంగులం గొనియాడి గోవిందునిపాదారవిందంబులు దనకిరీటంజ 

సోయం బి ణమిఫ్లి దేవా భవదీయపాదారవిందంబులు నాహృదయారవింద, 

బునం బసు కుండునట్లుగాం చి సాదింపవే యని తదనుజ్ఞాతుం డై యచ్చటిజన। 

బులు సూచి యద్నుతానందంబులం బొంద నతుల తేబోవి రాజితదివ్యవిమూన 

రూఢ్డుం డై దివంబున కరిగె నంత నమ్హాభవుండు నచ్చట నున్న పార్థివోత్త తను 
లకు ధర్మ 'బోధంబు గా ని ట్లనియె, త్తే! 

ఫీ నరనాథపలకాననము దహీొంచుటకును నవనీనుచులవి త్త మన్ని కీల 

జననాయకులని జె టేశ్వ్ ర్యాద్టి నింకింవ, ఛాహణ శే తంబు ' బాడబంబు 

పార్థివో _తృములసంపై మ్రైలములం నాస్పుభూసుకధనము దంభ్రోభిఛార 
జగస్తీనరులకీ రిచం ద్రికమావ విప్రో _త్తముధనము సూరోక్టిదయంబు, 

తే, విప్ర తశిసొముకంశెను విషము ము, గరళమునకును బ్ర తిక్ళతి గలదు గాని 
దానీ మాన్నంగ భువి నౌాషధములు లేవు, గాన బ్రహ్మస్వములుగొంట గాదు పతికి, 

క, ఎజుంగమి నైనను భూసుర, వరలధనం బపవారింప వలవదు పతికి 
మటుపున ననలము ముట్టిన దరికొని వెసం గాల్బ కున్నె తను వెరియంగన్,430 

వ, మజీయును దనధనంబు పరులచేతం గోల్పడినవిస్ర ఫ్రండు దుకిఖమున రోదనంబు 
నేయ రాలినయ శ్ర కణంబుల నవని రేణువు లెన్నితడియు. నన్ని వేలేండ్లు తనువే 
వూషరుం డై నత దారణ వేవనలు ఏంఫిపాకనరకంబుః' బొందు మళియు 
నతనితోడం గ్రిందటం Nand పోరును ముందట బదితకంబులవారునునుహో 

pe 
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నరకవేదనలం బొందిదురు స స్వద త్త త్తం బై నంబరదత్తంటై చై ననర్ధలోభంబునంజేనీ దు 

న్నీలుండై. బ్రాన్గాణ కే త్ర తృసంభూకథాక్యధ నాదికంబు భుజించు నప్పాపాత్తుం డలు 

వదివేలసంపఏక్సరంబులు" మలకూసంబునం గీ గి మిరూపంబున వర్షించు న ట్లుగంలు 

యొటీంగి విప్ఫుం చెంత దప్పుశేసిన నెన్ని గొట్టి: నెన్ని డిట్టిన నతని శెదురు 
పలుకక వినయంబున వందనం చాచరించుఫణ్యాత్యులు “నాదుపాలింటివా 

రదియునుంగాక యేనును య తిదినంబును భూసురుల నతివినయంబునం బూజింతు 

నిట్లు నేయక వివరీతవ ర్హను -లైనతామసుల నేను వెదకి దండింతు నది గా 
వున మోరలు శ్రావ్యణజనంబులవలనం బరమభ క్షి గలిగి మెలంగుం డని యాన 

తిచ్చి యాదవవ్రక రంబులు సేవింప నఖిలలోకశరణ్యుం డైన 'యప్పుండరీ 

కాక్షుండు నిజనిపోసంబునకుం జనియె నని చెప్పి శుకుం డి ట్రనియె, 481 

క, ఈకథం జదివిన వారలుం గ్లాకొని వినువారు విగతకలుపాతృకు లై 
లౌకికసౌఖ రము నొందుదు, - 'రాకై వలర్థింబుం గ రతలామలక 4 మగున్ + 482 

అథి బలరాముండు సు హృృదృంధుజనదర్శనార్థ మై చ్రైవ్గికంబోవుట ఏతా 

సీ, నరనాథ విను మొకనాండు తాలాంకుండు చుట్టాల బంధులం జూచువేడ్క. 

సుందరకాంచన స్యందనారూఢుం డై భాసిల్లు చున్న వ్రే వేపల్లె కరిగి 
చిరకాలసంగతశ్నే వులై గోవ గోపాంగనానికర మాలింగనములు 
సముచితసత్మృతుల్ సలుహః శా కొని మహోేత్సుకలీల నందయతో దలకును 

తే, వందనం బాొచరించిన వారు మోద, మంది చిగియారం గెగిళ్ల నొందం జేర్చి 

సమత దీవించియంకవీఠమునం జేర్చి, శిరముమూర్కొ_ని చుబుకంబుగగరము పుణికి, 

వ, మజియు నానంద బాప్పథారానీ కకపోలయుగ ఫంబులతోడం గుళల వ వశ్నంబుగా 

నిట్లని రన్నా నీవును నీచిన్ని తముండగు వెన్నుండును లెస్స యుస్టా వారె మ 
మైవ్పుడు నరసి రతీంపవలయు మాకు నేడుగడయు. మార కాళ యొరులు 
గలే యని సముచితసంభాహణంబులం బొద్దు వుచ్చు చుండునంత, 484 

క, గోపాలవరులు వ మదం, చాపోవనిమది సప నివ ్ ర్తితాఖల గేవా 

వ్యాపారు లగుచు వాలధరు, శ్రీ పాదంబులకు నతులు చేసిరి వమసన్, 485 

క సీరియు వారికిం గరుణో దారుం డై నడవె సముచిత క్రియ లంతం 
గోరి తనయీడుగోవకునూరులం జేం జఅచి బలుండు మందస్తి తుం డై. 486 

క, నిజసుందరదేవాద్యుతి, రజతాచలరుచులం చెగడ రాముండు వారల్ 
భజియింప నేగి యొకచో, విజనస్థలమున వసించి విలసిల్లునెడన్, ' 487 

కవిరాజవిరాజితము, చరణములం గనకస్ఫుటనూవ్రురజాలము గ ఖ్రనుచుం జెలణగం 

" గరములం గంకణముల్  మొరయకొ నలికా ననీయాడం గుచ్శాగ న ములక 

సరులు నటింవ6 గసరుల్ గునియ౯ా విలసన్మ ణికుండలకొంతులు పో 

స్ఫురితేకపోలములకా ఛెరయళా వ్ర జసుందరు లంద ఆఅమందగతిన్, 488 
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కవి రాజవిరాజితము, చని బలభ ద్రుని శాన రసము ద్రుని సంచితపుణురి నగ ణు నిజం 

దనఘనసారవటీరతుపూరసుథారుచికాయు విభేయు సుభా 
శనరిపుఖండను సన్మణిమండను సారవివేకు నశోకు మహ+ 
తుని గని గోపిక లోవిక లేక యదు వభ నిట్లని రత్మ_లికన్, 489 

చ వాలభర నీ సహోదరుం డుదంచితకంజవిలోచనుండు స 

లలితపు రాంగనాజనవిలాసవిజోరసమ గ సౌఖరముల్ 
గలిగిసుఖంచునే మము నొశకానొకవేళనయేని బుద్ధిలోం 
దలచునొ నూతన వీయలం దార్కొబని 'యేమియుం బల్క.. కుండునో, 490 

క, జననీజనకుల ననుజులం దనుజుల బంధువుల మి తృతతుల విడిచ నె 
మనమున నొండు దలంపక, తను నమ్మినవారి విడువం దగునే వారికిన్ 491 

నీ, సలలితయాముననై కతస్థలముల నుండి మనమే మని యూజడించె 
విమలబ్బందావనవీథి మాచుబుకముల్ పుడుకుచు నే మని బుజ్జగించెం 
బుహ్పవాటిక లలో? బొలుచుమాకుచయుగ్గ మంటు చు నే మని యాదరించెం 

గాసొారములపొాంతం గెంగిట మముం జేర్చి నయ మొప్ప నే మని నమ బలిశె 

తే నన్నియుమటి చెంగాంబోలు వెన్ను. డాత్త గోరి తాం జాయంగానైన వారివిడుచు 
నట్టికృష్ణుండు దము జుట్టువెట్టు ననక్క యేల నమ్మిరి పురసతుల్ "బేల అగుచు, 492 

మ, అని యిబ్బంగి సరోజలోచనుని నర్తాలాపముల్ నవ్వులు 
న్ననుబంధుల్ పరిరంభణంబులు రతి వా్యాసంగముల్ భావముల్ 
వినయంబుల్ సరసోకులుం దలంచి యువ్విళ్లూరుచి _త్తంబులకా 
జని తానంగళ రాగ్ని చేత దురవస్థం బొంది శోకించినన్, 498 

వ, అంత బలభ ద్రుండు వారలమనంబులసం తాపంబులు వాయునుపాయంబు లగు 
సరసచతురవచనంబులం గ న్షునిసందేశంబులు నెప్పి విగతఖేదలం చేసీ యచ్చట 
మాసద్భయంబు నిలిచి వసంత వాసరంబులు గడపుచుం గాళిందీతీరంబున, 494 

నీయ మాకందజం బీరమందారఖర్జూూ రఘనసార శో భితవనములందు 
నేలాలకాలోలమాలతీమల్లి 'కావర్లీమతల్లి కా వాటికలను 
దరళతరంగ రీకరసాధు శీతలనై క తవేదికాస్థలములందు 
మక రందరసపానమదవదిందిందిరపుంజ రం జితమంజుకుంజములను 

తే, విమబరుచి గల్లుసానుదేశములయందుు, లలితళశి కాంతఘనశిలాతలములందు 
లీల నిచ్భావిహారవిలోలుం డగుచు, సుందరీజనములు గలం జూడ నొవ్చెం 

తే, అట్లు విహారింప వరుణునియాజ్ఞ్ఞ చేస్తీ వారుణీచేవి మద భఖ వంబు నొంది 
నిఖలతరుకోటరములందు నిర్ణయించి, మించువాసనచేత వానీంచె వనము, 496 

వ అట్టయెడ, 497 
మ, కర మొప్పారునవీనవాసనల నా శ్రూణించి గోపాలసుం 
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దరులుం దానును డాయ నేగి యతిమోాదం బొన్న ఏ చేవించి యా 

తరళాత్షుల్ మణి పహామకంకణరుణ తౌ; రానుకారంబు లై 

కరతాళంబులు మ్రోయ బాడుచును వేడ్క న్నాడుచుకా -సోలుచున్ * 498 

సీ తనమోాందిబిరుదాంకితేము లై నగీతముల్ వాడుచు రా బలభాద్రుం డంత 
మహిత కాదంబరీమధు పానమద వివ్యాలాతుండు లలితనీలాలకుండు 

నాలోలనవఫు పుష్పమాలికోరస్థ సుం డనువముముణికుండ లాంచితుండు 

ప్రాలేయసంయు క్తపద్మ ంబుగతీ నొప్పు సలలితాననభఘర జలకణుండు 

తే, వసులు వనమధ్యమున సలిలావగావా, శీలుం డై. జలకేళికిం జేరి యమున 

నిందు రమ్మని పీలువం గాళింది యతని, మత్తుం డ డని సడ్డ నేయక మసలుటయును, 

చ ఘనకువితాత్తుం డై యమునం గన్హొని రాముండు వల్కె6 డాయం జీ 

రినం జను చేక తక్కితి పురే నిను నిందటు జూడ మద్భుజూ 

సునిశితలాంగ ల్మాగ్యమున సొం వట నివ్వుడు నూజు(త్రా,వలై 

చన వెసం జించి వైతు నని చండవరాక్రమ మొప్ప న్నుస్తం డై, 500 

వ, అట్లు కట్టలుక రాముం డుద్దామం బసచావబలంబున వాలంబు సాంచీయ 

మృహవాహినిం దగిల్సి వెకలి రాం దిగిచిన నన్నది భయభాంత యొ సుందరీ 
రూప ంబు కొని యతిరయంబునం జనుదెంచి యయ్యదువంశతిలకుం డగు 

వాలధరునిపాదారనిందంబులకు వందనం బాచరించి యి ట్లనియె, 0] 

మ, బలరామా ఫఘనబావా నీయతులశుంభ ద్విక్రమం బంగనల్ 

చెలియం జాూలెడివా రె యాయఖలథా ల, తీ భార భారేయని 

న్నాలసత్తు గం డగుకుండ లిశ్వరుండునుం జర్సేంప నీసత్క ఛా 

కలితాంశ ప్రభవుండు నీగురుభుజూగ ర్వంబు సామాన్య మే, 502 

చ, అని వినుతించి యేను భ్రవదం ఘ్రీసరోజనము లా శృయించెదకా 

నను గరుణింపు మన్న యదునందనుC డన్న ది? 'సూర్వమార్డ వై నె 

చను మని కామినీనికరసంగతుం డై జల కేళి సల్చె నిం 

"పినయం గ-రేణుకాయుతమదేభముచాడ్పున నమృహోనదిన్ , 503 

తే, అంత జలశేళలి సాలించి సంతేసంబ్బు నందు చుండ  వినీలవస్త్రాదిరత్న 

మండనంబులుం గాంచనమాళికయును, దెచ్చి వాలి కిచ్చి? చనె నానదీలలామ, 

క, అవి యొల్లం చాప్ప్ హలధరుం డవిరళగతి నొప్పి వల్ల 'వాంగనలును దా 

దివికేం దు దు,6 బోలి మహిలో, తృవమున వర్షించు చుండె సౌఖ్యోన్నతుం డై. 

క అవనీక ఇ ఇట్లు వాలమునం, దివిచిన కాలింది వృయ్య చెలు పై చేడున్ 

భువి నుతి శక్కెను రాముని, ప్రవిమలతర మైనబావాుబలసూచక మై, 506 

న, అంత బలభ చుండు వ్రజసుందరీసమేతుం రై ఊడ నందఘోవంబునం బరితోషంబు 

నొందు చుండ నంత నక్క.డం గరూకాధివతి యైనపౌం డ్రకుండు తనదూతం 
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బిలిచి యి ట్లనియె, 607 

అగి | శ్రీకృష్ణుండు సౌండు డ కవాసుదేవునిమి(ద దండె త్తిపోయి వానీం జంపుట థతా- 

సీ మనుజేళ బలగ ర్యనున నుదోస్త త్తు జై యవనివై వాసు దేవాఖ్యుం డనంగ 

నే నొక్కరుండం గాక యితరుల క్రీనామ మలవడునే యని యదటు మిగిలి 
"తగ వారి దా వాసుజేవుుడ ననుకొను నంట పోయి వల దను మనుచు దూతం 

బద్దాయకాత్షునిపాలికిం బొ మృన్న నరిగి వాం డంబుజోదరుండు వెద్ద 
తే, కొలువుగా కొని యుండ సంకోచపడక, వినుము మారాజామాటగా వనజనాభ 

యవని రథ్సీంవ వాసుదేవాఖ్య నొంది నట్టియు నుండ సీగ్గు వో దట్టి నీవు, 

క, నాేరును నాచివ్నాము, లేపున ధరియించి తిరిగా దిది పంతేమె యిం 
తే పో మదిం బరికించిన, నేవంత మెజుంగు గొల్ల ౭ జేమిట నై నన్, 509 

అ, ఇంతసుండి యైన నెవెరిం ద న్నెణి(గి నా 

చిన్నె లెల్ల విడిచి వేరి కొలిచి 

బదుకు మనుము కాక వంతంబు లాజెనా 

యెదురు మనుము భోరకదనమునకు, 510 

క్ట అనుదుర్భావలు సభ్యులు, వినీ యొండొరత మొగము సూచి విసి తు లగుచుకా 

జనులార యెట్టి క తాలు వినంబడియెడు నిచట "లెస్స వింటిరె యనంగన్, $11 

వ, అట్టియెడం గ అహ్షుండు వాని కి ట్లనియె, 512 

మ వినరా మిోానృపుం డన్నచిహ్నములు నేవే వచ్చి భో రాజిలోం 

దనమి:దక వెస వైవం గంకముఖగ్భ ధ్ర్మవ్రాతముల్ మూగగా 

ననిలో దర్పము దూలి కాలీ వికలం చై సార మేయాలికి 

న్నన యంబు౯ శేగ్రణంబ వయ్య దను ద నన్న ట్లుగా వానితోన్, 518 

క, అని యుద్రేకముగా న్మాడినమాటల కులికి వాడు జఇందము గలలం 

జని తనయేలిక కంతయు, వినిపించెను నతనిమదికి విరసము గదురన్, 514 

వ, అంతం గ గృ్షుండు దండయాత్ర 'త్సుకుం డై ఊడ వివిధాయుధకలితంబును విచి తే 
కాంచనపతాకాశేతువిలని తంబును నగుసుందరస్యందనంబుం బటుజనవ తురంగొంబుల 

బూన్చి దారుకుండు దెచ్చిన నెక్కి. యతిత్వ్యరితగ తిం గాశికొనగరంబున కరిగినం 

బౌం డృకుండును రణోత్సాహాంబు దీవీంవ నమెహిణీదింతయంబుతోడం బురంబు 

వెడలి నప్పు డతనిమిత్రుం డైనకాళీవతియును మూం డమోొహీణులతోడం 
దోడుపడువాంజై వెడ" శ్ ఏ ట్ల కయుతుం డై వచ్చువాని, ర్న్ర్ 

సీ చక క్రీగ దాశంఖ శా క్థాదిసాధనుం గృత్రి తిమకెస్తు సుభ శ్రీవిలాసు 

మకరకుండలపహాోర మంజీరక ంకణమణిము ద్రి కొవనమాలికాంకుః 

దరళవిచి త్రపతంగపుంగవశేతుం జెలు నొందువీతకా శేయవాసు 



దశమస స్కంధము, డి త్తరభాగము 

జవనాళ (కలిత కాంచనగ థారూధుని గణకుడూహాణు ౬ సన్మణక్ రీటు 

తే, నాత్మ సమవేషు రంగ జబాోరకి పిత 

నటసవమానునిం బౌం డ ద్ర భూనాథుః గాంచి 

హర్ష మిగురొత్త నమ్మోం బద్ధాయతాముం 

డంతే వాడును నుద్వ తుం డగుచు నడరి, 

క, పరిఘళ రాసనపట్టిస్క నే రముద్ద రముసలకుంతచ క్రో దాతో 

మరభిందిపాలళ్ క ని కురి కాసి ప్రాసపరశుకూలముల వెసన్, 

చ, పరువడి వై చినా దనుజభంజనుం డంత యుగాంతకాలభీ 

కరమహితో గు పావకునికై వడి నేచి విరోధిసాభనో 

త్మ_రముల నోక్ళ_టకా శరనికాయములకా నిగిడించి త్రుంచి భా 

స్వరగతి నొ్తె సంచలితశా త్రవనై శన్యము బాంచజన్యిమున్, 

ఉం వారనియల్క_తోం గినిసీ వారిజనాభుండు వారినై న్యముల్ 

మారిమసంగినట్లు నుణుమాడినం బీనుంగుం బెంట లై "వెసం 

"దేరులు వ్రాలి  సళ్వములు గె ఛెల్లె గజంబులు య సద్భృటుల్ 

థారుణిం లి రిట్లు నెణి దప్పి వన౯ా హత జేషనె టైప్టముల్ . 
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ర్19 

వ, అట్టియెడ రుధిర ప్ర వాహంబులును మేదోమాంసపంకంబును నై సంగరాంగ 

ణంబు ఘోరభంగి యయెర్టి నయ్య్టివసరంబునం గయ్యుంబునకుం గాలు ద్రవ్వు 

నప్పాండ్ర డ కునిం గనుంగొని వారి సంబోధించి యి ట్లనియె, 

మ, మనుజేగ ద్రాధమ పౌండ్ల భూప వసుత నీమానంబు నీరంబు నే 

డనిలో మోఫుదు నెద్దు కొవ్వ్ “నిలుచ న్నాంబొతువై ఆఅంకెవై 

చినచందంబున దూత చేత నను నాతేపించి వలజ్దన్న "షే ధు 

రును జివ్నాంబులు నీషయికా' విడుతు నర్చుల్ పర్వ "నేం డాజిలోన్, 

క, అది గాక నీదుశరణము, వదవడి యేఃబొ త్తు నీవు బలవి క్రమసం 

వద గలపోటరి వేనిం గదలక నిలు మనుచు నిశితకాండము లంతన్, 

మ, చల మొప్ప నిగిడించి వారిరథముం జక్కాడి తత్పారథిం 

దల వేత్రుంచి పహాయంబుeకా నటికి యుద్దండ పృతౌాష క్రి క్ యం 

బ్ర ళశయార్క ప్ర తిమానచ క్ర మున నప్పాండ్రు కొ వెసం దుంప నాం 

డిలం గూలెం గసలిళావాతి "న్నారణుశై కం దో ద్రాకృతొల్ ఖభూవరా, 

చ, మడవక శాశికావిభునివము _స్థక ముద్ధతిం ద్రుంచి బంతిై 

వడి నది పింజ వీంజ గణక విళఖాళి నిగడ్చి వానియే 

-లెడిపురిలోన వై చె నవలీల మురాంతకుం డిల్లు వై రులం 

గడంగి జయించి చి త్తమునం గొతు+ముం జిగురొ త్త న త్తతిన్, 

క సురగంధర్వనభ శ్చర, గరు డోరగ సిద్ధసాధ్యగ ణము నుతింపకా 

Er 

ర్21 

5౭22 
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404 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

మరలి చనుజెంచి వారి నిజపురమున సుఖ ముండె నతివిభూతి డలిర్చన్. ర్2ర్ 

క, వనజోదరుచిహ్నాంబులు గొనకొని ధరియించి పాం డో కుడు మచ్చరి యె 

యనవరతము హరి దనతలంఫున గలుగుటం జేసి ము 0c బొంబె నళేంచ టొ 526 

సీ, అక్కడం గాళిలో నారాజు మందిరాంగణమునం గుండలకలిత దుగుచు 

బడి యున్నతలం జూచి పౌరజనంబులు దమరాజుతలయ కాం దగ నెటీంగి 

చెప్పిన నానృ వుజీవి లేశ్వరులును సుతులు బంధువులును హితులు గూడి 

మొనసీ హాోవోకారనున నేడ్చి ర త్తటీం ద త్తనూభవుడు సుదయేణుండు 

తే, వెలయ? దం డ్రి,కి బరలోక విధు లొనర్చి 
జనకు ననిలో వ వధించినచ క్రపాణి 

నడరి మరగ్టి౦పం దగునుపాయంబు దలంచి 

చతురుం డగునట్టితనపురోహితునిం బిలిచి, ర౭7 

క, అతండుం దానును జని పళ్కువతిపదసరసిజములకును బ్ర మదముతో నా 
నతుం డై యన్ధవువి బవూగతులం బూజింస నతడు కరుణాన్వితుండై 528 

క, మెచ్చితి నేవర మైననుం నిచ్చెద నను వే(డు మనిన నీశగర నిన్నుకా 
నచ్చిన రథీంతువు పొర్కపొచ్చెము నేయశ మేళ వురవార యభవా, 529 

క్క, దేవా మజ్జనకుని వస్తు దేవాత్మ జుం 'డాజిలో వధించెను నే నా 
గోవిందుని ననిలోపల, -నేవిధమున గెలుతు నాన తీవె పురారీ, ర్80 

తే, అనిన శంకరుం డతనికి ననియె ననఘ్య నీవు బుత్విజులును భూసురావళియును 
బ్రీతి నభిచార మొనరింప భూతయు కు, డగుచుననలుండుదీర్చు నీయభిమతంబు, 

తే, అనిన నాచంద్రమౌళివాక్యములభంగి భూరినియమముతో నభిచారహోమ 
"మొనరం గావింవ నగ్మ్నియథోచితముగం జెలంగి దతీణవలమానళిఖల వెలిగా, 

వ, అందు. దామ్లళ్మశ్రు కేళక లాపంబులును నశనిసంకాశంబు లై ననిడుకోజలును 
నిప్పులుప్పతిల్లుచూడ్కులు ముడివడినబొవులును  జేవ్టజించినమొగంబును 

గలిగి కృత్య యతిరా " ద్రాకారంబునం శ, జ్వరిబ్లుచుం గుండంబు వెలువడి యనుదిన 

నిహన్యమాన వ్రాణిర క్రారుణమృత్యుకర వాలంబులీలంజూపట్టునాలుకను చెలవుల 

నాకీకొనుచు నగ్ని కీలాభలం బగుళూలంబు గేలందాల్చి భువనకోలాహలంబుగా 

నార్చుచు నుశ్తలతాల ప మాణపాదద్భ్గయవాతులం దూలు వెందూళి నింగి 

మ్రింగ భూతంబులు నేవింప నగ్న'వేవ మైనిజవిలో చనసంజాతముద్ధూతనిఖల 

భ యంక రజ్వాలీ కాజాలంబున దిశాజూలంబు నోలిం చేల్బుచు ను ద్వెగగమ 

నంబున నగ ధరునగరంబుల కరుగుబేరం జౌరజనంబులు భయాకులమానసు శై 

దావదహానునిం గని పజిచువనమృగంబులచాడ్పునం బటుచి సుధర్ధాభ ర్థింత 

రంబున జూదం బాడుదామోదరునిం గని రతర తేతిరవంబుల నారు లయిక్ఫష్ణ 

కృష్ణ వెనుముంటలం బురంబు గాల్బం టి భయాన్ని సనుబెంచె నన ఇ వారిం జూచి 



సీ, 

లే, 

దశేమస్కంధము, ఉ_త్తరభాగము 408 

“యోడ కోడకుం డని భయంబు నివారించి సర్యరతకుం డై నపుండరీకాతుండు 
జగదంత రాత్తుండు గావునం దద్భ ్ రత్తాంతం బంతయుం దనదివ్య చి త్తంబున 

'నెతింగి కాశీరాజపుత్ర వ్రేరత మైనయమ్మహోకృత్యను నిగృహింపం దలంచి నిజ 
పార్శ ౧వర్తియై యున్న యద్దివ్య సాధనంబు గనుంగొని యప్పుడు, ర్రితి 

ఫీమ మై బవాతీవ్రథాము మై వాతరిపుస్తోమ మై సుమహితోద్దామ మగుచుం 
జండ మె విజతమార్తాండ మె పాలితాజాండ మై విజయ వ్ర కాండ మగుచు 

దివ్య మై నిఖలగంతవ్య మై సుజనసంభావ్యు మై సద్భ_క్టనేవ్య మగుచు 

నిత్య మై నిగమసం స్తుత్య మె వినమితాదిత్య మై నిర్ధితదై త్య మగుచు 

విలయసమయసముదూ తవిఫులభాస్వ 

దళికలోచనలోచనానలసవా స 

ఘటితపటుసటాజ్యాలి కాజటిలనర్వ 

భయదచ కృంబు కృత్య వై. బంవి శేరి. ర్త1 

వ, అదియును బ్ర భయ వేళాసంభూతజీమూతసంఘాత ప్రభూత ఘుమఘువమాటోప 

నీ. 

నినదాధరీకృత మహాదుస్స వాక హకవానిబిడనిస్త్వననిర్దోహవ పరివూరితే బ) బహాండకు 

వారంబును న్థభ్ర ంలిహకీలాసముత్కటపటుచిటచిట  స్ఫుటసు ఫటద్యొస్ఫులింగ 
విసరంబును సక లదేవతాగణజయజయళబ్దకలితంబును ననంత తేజో విరాజితంబు 
ను నగుచుం గదిసినం బంటింపక కంటగించుకృత్యను గెంటి వెంటనంటిన నది తన 

తొంటిరౌద్రంబు విడిచి మగిడి కాశీవ్రరంబు సొచ్చి పౌరలోకంబు భయాకు 
లతం బొంది వాపోవ రోవఫీషణా కారంబుతో నప్పుడు బుత్విజ్నీ కాయయు 
తంబుగా సుదతీణుని దహించె న త్తజిం జ క్ర 6బును దన్నగరంబు సౌధ ప్రా సాకార 

గోపు పురాట్టాల కాదివివిధవస్తు సువావాననికరంబుతో భస్మంబు గావించి మరలి 

యమరులు వెజం గందం గమలలోచనపార్ష్శ (వరి యొ నిజపృభాపుంజంబు 

వెలుంగొందం గొల్పి యుండె నని చప్పి మతీయు ని ట్రనియె, రతర 

మురరిపృవిజయాంకిత మగు, చరితము సద్బ క్రిం దగిలి చదివిన వినిన౯ 

దురితములం బాసి జనులీివాపర సౌఖ్యము లతనిచేతం బడయుదు రధిపా, 896 

అనిన శుక యోగికి రాజయోగి యి ట్లనియె, రై? 

ఫ్ర బలరాముండు ద్వివిదు6 డనువానరుని నంవారించుట థతాా 

బలభద్రుం డప్రమేయుం, డలఘుః డనంతుండు నతనియద్భూతకర్శం 

బులు వ్సయుం "సనియ దింకన్కు చెలియ నా కాన తిమ్గు దివ రమునీ నీంద్రా. 558 

అనిన రాజునకు శుకుం డి ట్రనియె, 589 

జననాయక విను సు లః వునిసచివుండు మైందునకు సహోదరుం డనంగా 

వినుతికి నెక్కి నద్వివి విద, డనుష్టవగు(డు ౨ సరకసఖుర్థిం డతిదర్చితుం డై. నీ40 

ఇలికానిపగం దీర్చం దలంచి కృష్ణుం డేలుపురములు జనపదంబులు దహించి 
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సరిదువవననరోవగములు గోరాడి ముందలం గొందల మందం జేసీ 

ప్రాసాదములు దొబ్బి ఫరిఖఃన మాయించి చతురంగజ ముల సమయం జేసి 
పురుషుల సకులను భూధరగువాలలోం బెట్టి వాకిలి గట్టి బిట్టు నొంచి 

తే, ఫలితతరువ్రలం ద్రుంచి సాధుల నలంచి 
కోట లగలించి పడుచుల నీట ముంచి 

ధరణి నిబ్బంగిం చెక్కు బాధలం జలంబు 

పరంగం జేయుచు నొకనాండు ప్ల వగవరుండు, ర్ష్యకే 

క చతురమృదుగీతరవ మున్నతి వీతెంచినం జెలంగి నగచరుం 'డానరై 
వతగిరికందరమున క్యాయతగతిం జని యందు నె త్తమాడెడువానిన్, ర్42 

చ, లలితవినీలవస్తు ని విలాసవతీయుతుం జం దృచంద్రికా 
కలితమహోన్న తాంగు మణీ కాంచనదివ్యవిభూషణో న్నతుకా 
విలసిత వారుణీసమదవిహ్యైలలోచనుం గాంచె నీరని 
ర్షభితరివుతీతీశనిజభాముని రాముని గామపాలునిన్, 548 

సీ కనుగొని తత్సురోగమభూమిరుహాశాఖ "లెక్క యూంచుచుం జూల వెక్కిరించుం 
గికురించుచును. బండ్లిగిల్చి చూపుచు వెసం గొవకొమకు నుణుకుచు నదల్బుం 
దోశ నూరక మేను సోకయ నులివెట్టు వెడవెడ నాలుక వెడలం చెట్టు 
బరుల నఖంబుల గిరగిర గోశుచుం బొరిం బొరి ఫలములు గుచి వైచు 

తే, నోళ్లు తెగం గొర్కి_ యుమియును గుదము సూపు 
బలసి మర్క_టజాతి యిప్పగిదిం జూవం 

గోవమున పహాలధరుం డొకగుండు వైన 
దాని దప్పించుకొని పల్లిగమున నతని, 544, 

క, నగి యాసవకలళముం గొని జగతీరుహూశాఖ యొక్కి_ చావలమున న 
జ్ఞగతివయి వై చెం దద్ధృట్క మగలంగ నది చూచి కోవ నుగ్ధల మొదవన్, రకర 

వ, మణియును, 546 

క, సీరీని దనమనమున నొక, -ీరికిం వైకొనక కదినీ చీరలు చింపళా 
వారక దా భువిజనములం గారించుట మాన్నం దలంచి ఘనకుపితుం డై. 547 

న, ఇట్లు కోపోద్దీపితమాననుం డై కనుంగొని హలాయుధుం డప్పుడు. ర్శరి 
చ, ముసలము దీ వ శాతహలముక౯ా ధరియించి సమ _స్హచేతన 

ఎసనమునా(డు బాంగులయకాలునిళంగి నదల్సి నిల్భ వాం 
డసద్భశ వి క్షమ కృమవివోర మెలక్ప సమివభూజముక్ 
వినం చెకలించి మ _స్థకము ప్రస జలంబు బలంబు చొవ్ప్చడన్, 549 

వ, పట్లు ప్రయ బలుం డప్పుడు, E50 

చ, ఉరవడి దండతాడితమహోోరగుభంగిం గడంగి నీరసా 
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గరమున నేచి పామకటకంబుల నొవ్వసునందనామభీ 
కరముసలంబునళా ద్వివిదుశ౦ఠ ము వ్ర జీన బొల్చె వాయ జే 

గలు గలకొండచందమునం గోియసో యార్చి సురల్ నుతింపలోన్, 551 

మ _త్తకోకిలము, ఆంతవాం డొకయింత మూర్చిలి యంతలోం చెలి వొందిదు 

న్థంతభూరిభుజావిజృంభణు డై మహీజము పూన్ని జై 
త్యాతంకాగజు వ్రే వేసె చ్రేసీన న నాగ వాంబున దాని నిం 

తింత ఖై ధర రాల ల చేసె? నహీనవి కచుళాలి యె, ర్ర్2 

క, మణటీయును జల ముడుగక వెసందపచరు. డొకతరువు వై యం దాలాంకుం జా 
తరువును దునిమిన వెండియుందొరంగించెం గుజంబు లతో దోడోం దునుమన్ , 

క, ఆచందంబున వనచరుం జేచి మహీరువాచయంబు లెల్లను హాలివై 

వైచి యవి శూన్య మగుటయుం జూచి శిలావృష్టిం గురిని సుర ల్యింపన్, 
కః బలుం డపుడు జాలు దుము ర యిల రాలంగం జేసీ యార్య నే పుడుగక యా 

వలిముఖుండు తాలసన్ని భ,ము లయిననిజబావుదండముల న్నుగ్తుం డై. 555 

క, వడిం విడుగుంబోనిపిడికిటం బొడిచిన వడి వెడక బలుండు ముసలము వాలముకా 

విడిచి ప్టవంగునిమెడం గడు వెడ పెడ బిగియించె గడు వెలి కుటకంగన్, 

క, నదనములం చెవుల రుధిరమ్ము మెదడును దొరంగంగ వాడు మేదినిమోందం 

జదికిలం బడి యొకయింతయు, మెదలక మిడుకంగ లేక మృతిం బొంచె నృపా 

తే, వానిపాటున కప్పుడు వనస మేత 
మగుచు నాకై లరాజ మల్లల్ల నాడె 

సురగణంబులు రామువై సుర భికుసును 

వృష్టి ౫ రీయించి రతులసంతుష్టి "మెటుసీ, 558 

వం ఇవ్విభంబున భువనక ంటకుం డై నదుషస్ట్రళాఖామృ గేందు ని వసుంధరకుం బలిచేసి 

సకలజనంబులుం బరమానందకందళితహృదయారవిందు లై తన్ను నందింప 

నయ్యదునందనుండు నిజనగరంబున కరుగుదెంచ నని శుకుండు వెండియు 

నమ్హనుజపతి కి ట్లనియె, ర్59 

అగ్రి బలరాముండు హ_సినాపురమును గంగలో. చ్యోయయబూనుట ఢి 

నీ కోరి సుయోధనుకూంతురు సర్వలత్షణములు గల్లి లతణ యనంగ 

మహి నొప్పుకన్నకామణి వివావాంబునం జ క్ర హస్తునితనూజూతుం డైన 
సాంబుడు బలసాహసమున 'నెత్తుక పోవ గాంవ్రల్ వీతీఐచి కడంగి కొవ్వి 
వడుచువాం డొకం డబె బాలీకం గొనిపోవు చున్నాండు గా కొన కుక్కు_మిగిలి 

తే యిట్టిచార్మ దుం గయిముట్టి పట్టి తెచ్చి 

జనులు వె గందం జెజప్టా “యినిచిలేని 

యదువ్చలు మనల నేమి శయంగం నలదొ 
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యనుచు గురువృద్ధజనములయనునుతమున, 560 

వ, ఇట్లు గడంగి యుద్దపన్న దు లై బల్ "రో్యో పేతు లగుకర్ణృశల్యభూరి శృ వోయ జే 

తుసుయోధనాధులు సమున్న తరథారూథ్గు లై కూడ నరిగిన వారలం గనుంగొని 

జాం బవతీనందనుండు మందస్తి తవదనారవిందుం డగుచు నీంగంబుభంగి గ రి 0 

చుచు మణిదీ స్తం బ్తైనవావంబుం బూని నిల్చిన వారును సాంబు నదల్చి నిలు 

నిలు మని, 561 

తే, చండకోదండము _క్షనిశాతవిశిఖ, జాల మందంద వజివీ యాభీలముగను 
నందనందననందనస్యందనంబు ముంచి రచలేం దృమును ముంచు మంచుపగిది, 

వ, మణీయును, | 568 

శా, కెర్యాటోపవిజృంభణంబుల సరోజూతామునూనుళ౯ా సురా 

హార్యస్థెర్యని మిజ నేయ నతం దుద్యద్భూరి బాహాబలా 

వార్యుం డై థితసాయకాలి నవి మాయం చేసీనకా చేవతా 

తూర్యుంబుల్ దివి మ్రోనె నంత నత డస్తోక వ్ర, తాపోన్న తిన్ ॥ 564 

వ, ఇట్లు గడంగి బాణజూలంబులు పరంగించి యందటు కన్ని రూపు లె రథరథ్య 
సూతధ్యజపతా కాతప త్రంబులు చూర్ణంబులు గావించి విరథులం జేసి వారల 
మెయిముజువు లలువుళ్లు గావించి యొక్కొ_క్కనిం చెక్కు బాణంబుల నుచ్చిపో 
నేసిన వారలు శో ణితదిగ్గాంగు వై. కుసుమితకింశుకంబులుంబోలె నుండి రంత, 

ఉ. వార లనేకు లయ బలవంతులు నయ్యు మహా గృసంగరో 
డారపరాక్రమ సృకటదతులు నయుర్థం గుమారకు౯ జగ 
ద్యీరుని నొక్క_నిం జెనకి వ్రేలును వంపంగ లేక సిస్గునం 
గారినచింత నొండొరులం గూడుచు విచ్చుచు వెచ్చ నూర్చుచున్, 566 

వ, మగిడి సమరసన్న ద్దు లై సంరంభించి, 5667 

ఉ. అందటు నొక్క_వెట్ట దనుజాంతకనందనుం జుట్టు ముట్టి యం 
దంద నిశాతసాయకచయంబుల ముంచి రథంబు నుగలీ 
లం దునుమాడి చాపము చలంబున. ద్రుంచి వాయాలి జంపి నూ 
తుం దెగటార్చి యంత విరథుం డగుడు౯ వెసం జొచ్చి పట్టినన్, 568 

తే, చాలకుండు చేయునది "లేక పట్టువడియెం 
గెరవులు దదమమనములం గాతుకంబు 
లొలయ సాంబునిం గన్య కొయు కృముగను 
బురమునకుందెచ్చి రతులపభూతి మెజుసి, 569 

వ, అంత ద్వార కానగరంబున, 670 
ఉ, జాంబవతేయువా ర యదుజాతులు నారదయోగిచే సమ 

_స్తంబును విన్న వా రగుచు సంగరకౌతుక ముప్పతిల్ల జి 
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_త్తంబుల గౌరవాన్వయకదంబము నొక్కట నుక్క.డంచుకో 
వంబున న్యు గృ నేనజనపాలునన జ్ఞ ననూనె నైన్యముల్ ॥ 571 

తే, కూడి నడవరగం గని చారితోడ బలుంయ 
ఛా ర్తరాషులు మనకు నెంతయును డానీ 

నట్టిబంధుల్' వారివె నిట్టి యలుక 

నెత్తి చను చుంట ౮ యిది సీతియే తలంప, ర్72 

వ, అని వారల వారించి తత ణంబ బంధ్యుప్కియుం డైనబలరాముం డనలార్కసం 

కాశం బగుకాంచనరథం చెక్కి.  యనుర కు లై నభూసురులు సుద్ధవాదికుల 

వృధ్దులును నేవింపం గరివురంబునకుం జని తత్చురోపకంఠ వనంబున సురభికుసు 

మపలభ రితతరుచ్భాయావిరచితచం ద్ర దకాంతశిలాతలంబునందు వనసీయించి మ 

హిత ౫ గ్ర హమధ్యగతుండై న నపఫూర్త ర్ల చంద్రు, ననుకరించి యుండె నంత. గారక్థిబోధథ 

నంబు“ో నేయుటడై. కారవులకడకుం ట్ర బుద్ధుం జె డై నయుద్ధవ్రనిం బనిచినం జని 

యతం డాంబికేయధను రాచా ర్యాపగాతనూభవసు యోధనులకుం చి ణమిల్లి 

వారిచేత నభినందితుం డై యి ట్లనియె, ర్78 

సీ భూరియశోధనులార తొలాంకుండు సను బెంచి నగరోవవనమునందు 
నున్న వా డనిన వా రుత్సావామున బలు బొడగను వేడుక బుద్ధిం దోంప6 

దనరారుకానికల్ గొని చని యర్ల ర్య పాద్యాదిసత్కృృతులు నెయ్యమునం జేసీ 

"ధేనువు నిచ్చి సవూనించి యందోటు నందంద వందనం అాచరించి 

లే, యుచితభంగిని నచటం గనూర్చున్న యెడను 
గుశలమే మోకు మాకును గుళల మనుచు 

బలికి రాముడు కురునరపాలుం జూచి 

యచటిజనములు వినం నిట్లనియె చెలియ, 574 

ఉ, మానరనాథునాజ్ఞ నిజదు_స్తములళా ధరియించి కౌరవుల్ 

మానుగ జేయు టొవ్చగుం గుమారకు నొక్క_నిం చెక్కుయూథపుల్ 
పూనినలావుమె నెదిరి పోర జయించుట మిందితప్పు త 

వై ఏనను గాచి బాంధవహితాత్తకుం డై మనుజాధినాథుండున్, ర్? 

క, అనుమాటలు విని కౌరవ, జననాయకుం డాత్మ నలిగి చాలుం బుచే యే 

మనం గలదు కాలగతి చ, క్కనగాలం దొడుగుపాదుకలు దల శక్కెన్, 576 

ఆ, మనము బంధువరుస మన్నించుమన్ననం గాదె రాజ్యభోగగరిమం బొదలి 
వసుధ? చేరు గలిగి వాసికి నెక్కుటం దమకు ననుభవింపః దగనియట్టి, _ ర577 

వ, సీతచ క్త) చామరశంఖకిరీటచి, ౪ త స ఛయాష్థసాధసింష పహాసనంబులు శా కొంట ,మన 

మంచె లోవ ునం గాదె యిట్టిపో సరివారునుం బో లె నూరక గ రి్భంచుయదు 

కులులతోడిసంబంధథస సఖష్ధంబులు సాలుం ఛాములకుం బాలు వోనీ పెంచిన 
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విషంబు దప్పునే ముమ్ముం దనుపంపు నేయ మనుట నీగ్గు లేకుంట గాదె యదియు 

. నుంగాక దివ్యా స్త్ర స కోవిదు లై నగంగావందనగురుకును కుమారక ర్లాది యోాధథు 

లకు లోంబడ్డ వానిని మహీం ద్రువనై. నను విడిపింప వచ్చునే యహహ వృథా 

జబ్బంబుల శ్లీముపని యని దుర్భాహ లాడుచు దిగ్గన లేచి నిజముందిరంబునకుం 

జనియె నప్పుడు సాలాయాధుం డమ్హాటల కదిరిపడి, ర్78 

ఉ, కౌరనవుం డాడి పోయినయగెరవభాషల కాత్త (గిన దై 

వాణి నుల్ల బ్ల సత్చ )ళ యథభానున్నికె వడి మండి 5 వండరో 

మోరుణి తాంబకుం డగుచు యాదవవృద్దులం జూచి పల్మెైం బెం 

పారిన "రాజ్య వై భవమదాంధులమాటలు మిరు వింటిరే, 579 

'కే,శీముదాంధులు సామంబుచేతం జక్క_ం 

బడుదురే యెందు బోయండు వసులం దోలు 
పగిది నుగ భుజావిజృంభ ణసమ ల 

సునుహి తాటోవ మనిలోనం జూవ కున్న, .- 580 

క, కౌరవుల సమయంజేయ న్కుదారత యదువీరవరులు దామోదరుడు 

రా రావల దని యచ్చట, వారించితిం గాదె బంధువత్పలయు క్రిన్ * 581 

వ, అదియునుం గాక, 582 

సీ, వదేవ్రభృత్యు లై యింద్రాదిదిక్పాలవరులు భజింతురు వరుసతోడ 
నచట చ చేపారు చేవతాతరుసభావిభవసుందరతం జెంది 

'యేచేశ్రవదయుగం బే ప్రాద్దు 'నేవించు నఖలజగన్లాత రె రమైనలక్షీ 

యేదేన్చు చావసమిద్ధక ళా రకీసంభ వులము వద ద జళ్గన్ర వులు చేను 

తే, నట్టిదేనుండు దుష్చృసంహారకుండు, వారి నుకుందుండు ప పంపునేయంగ నొప్పు 
నుగ గ శేనునిరాజ్యసమ గ గగరిము యంతయును దార యిచ్చినద(ట తేలంప, 

చం అదియును గాక యె వ్యనీపదాంబుజచారురజో వితాన మా 

తి దివవరాదిదిక్పతికిరటములందు నలంకరించు భూ 

విదితపుందిగ్ధముం గడుం బని శో, ము చేయును నట్టికృష్ణ సుకం 

బొదలీన రోజ్యచిహ్నాములం చొందయగ రొ దంట యేమిచోద్యమో, ర్94 

క, తామంట తలం దల లంట, యే మంట పాదుకల మంట గణింపంగ రాజ్య 

శ్రీ మదమున ని ట్లూాడిన, యీమనుజాధమునిమాట శీ మన వచ్చున్, ర్రిర్ 

వ, అని సృ క్రోభమానసుం డ్రై యప్పుడు, 586 

క, థారుణి నిటమోందట న్ని ,న్యారవముగం జేయ కున్నం గా దని యు గ్రా 

కారుం డై బలభద్రుండు, సీరము వెసం బూన్సి లావుం, జేవయు నెసంగన్, 587 

వ, ఇట్టు పూన్చి కౌరవరాజథాని మైనకరినగరంబుకడతల పాలా గ్ర 0బును జొ 

నిఫి యవ్వుటు భేదనవిస్తారం బగుగడ్డ భుజాగ రదు ర్వారుం డై = -ఎళ్లీంచి తిగి-చి 
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గంగా ప్రవావాంబునం బడం బ్రోయ గమకించిన నవ్వుడు మవోజల మధ్యవిలో 
లం బగునావచందంబున నన్నగ%రంబు వడవడ వడంకుచు గోవ్రుగవవ వప్తాకార 
సౌ థాట్టాలకతోరణధ్యజ జ దాగ్థరక బాటకుడ్య వీథీ యముతంజబుగా నొొడ్డ గడ వైనం 

. బొరజనంబులు పుడమి నడు లిడంగ రాక తడంబడుచు నార్హు స కుయి్యిడు 
చుండి రట్టిమెడ నమృహో త్పాతంబులు గనుంగొనితాలాంకుండు గినుక వొడమి 
కావించినయుప ద్రవంబుగా నెటీంగి దానికిం (బతీ కారంబు "లేమిని గళవళంబున 

భ్ యాకులమానసు లై పుతృమిత్రకళ త్ర త్రబంధుఖృత్యపౌరజనస మేతంబుగా ఖీవ్య 
దురోోధనాదికౌరవులు ప ంబున నతనిచరణంబుల శరణంబుగాయ దలంచి 

సాంబునిం గన్య కాయు_క్తంబుగా న నేకమణిమయభూవణాంబరజాలంబులతోం 
గొనివచ్చి దండ వ్ర ణామంబు లాచరించి కరకమలంబులు మొగిడ్చి యి ట్లనిరి, 

క, రామ సమంచికముశ్తా దామ యశగికావు ఘునసుథాథావమ రుచి 
సోమ జయనీవు జగదభి, రామ గుణోద్దామ నిఖలరాజలలామా, 589 

క, నీమహిము యెటింగి పొగడగ, నీమెంకటివార మఖిలనేతవ్ర త్రీజగ 
సై మంకరుండవు సుముతివి, తామసులము మమ్మ గావం దగు హోలపాణీ, 590 

క భూచ క్ష 'మెల్లం దాల్చిన, యాచ క్రీశ్వకుండు దావకాంశుడు బలచే 
వాచ vu క నగజుడన్ర, నీచ క్రి క్రియ లుడువం చెట్టు నీకు జితారీ, 591 

క రత్రీంశ్చము ల మేంవు ము చేత్టుంపక నమితనిఖలబ్బందారక ఘో 
రతీణదాచరవివనిట, లాకు భయాతురుల మమ్ము నరయు మనంతా, a 

వ, మజియును దేవా యీసచరాచరంబు లయినజగంబుల నీఖీలావినోదంబులం జేసి 
దుస్ట్రజనమర్గనంబును శిష్టజనర క్షణంబునుం జేయుచు జగదుత్చ త్తి త్తిస్టితిలయ పాతు 

నై సనీకు నమస్క_రింతు *ః మని వెండియు ని ట్లనిరి, 598 
లే, అవ్యయుండను సర్వభూతాత్మకుడవ్వు సర్వళ_క్రిధరుండవు కాళ్యతు:డవు 

విశ్వకరు.డవు గురుండన్రు వినులమూూ ర్తి, వైననిన్ను నుతింప బ్రవ్యాకును దరమె 
చ, అని వినులించినం చి ముదితాత్మ కుం జై వాలపాణి వారలం 

గనుంగొని యూడాహోడకుండు కార్య గతిం దగి లిట్లు మీరు చే 
సినయవినీతిచేత నిటునేసితి నింక భయంబు దక్కిపోం 
డనిన సుయోధనుండు వినయంబున నల్టునిం గూతునుం దగన్, ర్0ిర్ 

క, అనుపుచు నరణము దానీ జనముల వేంయం6టి లతునై ంధవములం దా 

నినుమిడియేనుంగులం గాంచనరథముల నాజువేల సమ్మతి నిచ్చెన్, 596 

వ, ఇట్లిచద్చి యనిచిన బలభ్యద్రుండు గొడుకునుం గోడలిం దోడ్కొ_నుచుం బరమా 
నందంబు నొందుచు నక్కడశ్క డిజనంబులు పడివేలవిభంబులం బొగడ నిజప్రరం 
బున కరిగి యచ్చట యాదవులతోడం దాం గరిపురంబునకుం బోయినవిధంబును 
వార లాఢినదురాలాపంబులును . దా నందులత్లై యొనర్నిన వ్ర తీకారంబును 
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చెటింగించి సుఖం బుంజె వారణపుగంబు నేండును దతీణం బెగసీ యు ల్త్ 

భాగం బొకించుక గంగకై (క్రుంగి బలభ ద్రు ద్మునిమాహాోత త్రేరింబుః చెలుపు చున 

దని యమ్థవోత్తుని భుజపీర్టం బవార్యం సని చెప్పీ శుక యోకిం, ద్రుండు 
తన్న రేంద్రు, దున కి ట్లనియె, క్ర! 

త్ర పోడశన సహ్మస, స్త్రీ సంగతుం డైన ఫ్రీ శ్రీకృష్ణానిమహి పావు నారదుం డరయుట థఅఆూ- 

చ, నరవర యొక్క_నాండు విను నారదసంయమి మాధవుండు దా 
నరకునిం ద్రుంచి వానిభవనంబున నున్న పదాజువేలసుం 

దరులను నొక్కమాటు ప్రమదంబున నంద కన్నిరూపుల 
పరిణయ మయొొ నా విని శుభస్థితిం దద్యిభవంబు: జూడంగన్, ఫ్రీ 

వ, ఇట్లు దలంచి కృవవరిపాలితం బయినదా(రకానగరంబు జాయం జని ముందట ట్లో లిప్ వ 
నీ శుకశేకం కాశిఖ పికకూా జిత వ్ర సవాంచితో దార్థినవనౌాఘము లను 

గలహంససారసతై రవకమలకస్హ్లార శోభితకమలాకరములం 
గలమాదిసస్యసంకలవ లేకు మే. శ్ర త భూరిలసన్న దీతీరములను 
గిరిసానుపతితని గ్ల రకణసందోవాసంతత పామంతసనుయము లను 

లే, గమలసంభవకాంచనకారరచిత, చిరత CEN స్థన ర లక్షీ కరాబ్ద 

ఘటితనవరత్న ముయెహీమకటక మనలో ,సీబగువిధాటేనకోటయుజూచెమాని. 

వ, మణీయును సముత్తుంగమణిసౌధగ వాకురం ధ్ర నిర్ణతనీరం ధ్ర ఘనసారచందనాగర 

ధూవధూమవటలవిలోకనసంజనితవ పయోధశాఫ్ళంకాంగీకృతే శాండవశేలీవిలో 
లవురకామినీజనోవలాలిత నీలకంళసముదయంబును జంద ద్ర కాంతమణిసృటిక స్త సంళ్ల 

సంభృతమరక తపద్య రాగఘటితనవరత్న కాంచన ప్రా పాసాదళీఫరా గ్రవిన్య స్త బవా 

సూర్యవిభ్ర మకృదంచిత శాతకుంభకుంభనిచయోరబును సమ స్తవ స్తువిస్తారసమర్శి 

తె వై శ్వాగార వీథి వేదికాకలితంబును మహి తాతపనివాకణతరళవిచి. శ్ర శతనాః 

ద్షమయూార శిం జినీనినద పూరి తాశాంతరి క్షంబును సరోజనాభపూర నాచేతనాః 
హోరాది నూతన విజయ సందేశలిఖతస్వర్లవర్లావళీ విభాసిత గోవురముణివిటం! 
స దేశంబును యాద వేంద్ర దగ్శనోత్స వాహూాూయయాన సమాగత నానాదేశా 

ధీశథభూరివారణ దానజల ప వభూతపంకనిరసనై క తాగ తజనసమ్మర్ద క రకంకణకమ౯ణ 

వికీరక్ణిమాణర జగపుంజంబును వినూత్న రత్న మయమంగళ రంగ వల్లీవిరాజిక పల్ 

గ ఫవ్మాప్రాంగ ణంబును గుంకుమసలిలనీ కృవివ ణిమార్లంబును వందిమాగధసరగీత 

మంగళా రావవిలనీతంబును ఛేరీమృదంగకావాళ కంఖతూర్యర వాధరీకృత సాగర 

ఫఘాోవంబును నై యమరావతీప్రరంబునుంబోలె వసు చేవనందనివాసం టై 

యనలవుట భేవనంబునుంబో లెం గృప్పమార్ష సంచార భూతం చై సంయమనీనావో 

నగరంబునుంబోలె హారితనూభ బాభి రామం చైనై నై.ర్భతినిలయంబునుం బోలె 

బుణర్థిజనాకీన్లం బై వరుణనివాసంబునుంబో లిం గో శ్రీ రత్సణభువన వ వ్ర శ స్థం టై 



దశమస్కంధము, ఉ_త్తరభాగను 418 

వభ ంజనపట్టణంబునుంబో లె మహోబలసమృద్ధం చై యలకాప్రరంబునుంబోలె 
"ముకుంద వరశంఖనుకరాంకకలితం బయి రజతా వలంబునుంబోలె నుగ గృనేనాధి 
పా రాష్టలంకృతం బయి నిగమంబునుంబో లె వివిధవర్ష శృమవిధ్యు క్ర క్షసెంచారం 
బయి గ్ర హానుండలంబునుం బోలె గురుబు భకవిరాబమ శ్ విరాజితం బయి 

సంతతకల్యాణ వెదియుంబో లె వెైవాపాకో వేతం చై బలిదానవకరతలంబునుం 

బోలె సంతతదానవారియుక్తం చై యుప్పునప్పురంబు ప్రవేశించి యందు విశ్వ 
కర్మనిర్థితం బై నయంతకప్రుగంబున నుండుపోడశసవా స్తవార్ష్శ రింబులందు, . 601 

సీ, పటికంపుంగంబముల్ పవడంపుంబశ్లైను మరకతరచితముల్ మదిర లమర 
వై డూర్యమణిగణవలభులం బద్య శాగంబుల మొగదులకాంతు లొలయ 

సజ్జాలివ జ్ర లసజ్ఞాలరుచులతో ఇ భానీల్లు నీలసోపానములును 
గరుడపచ్చలవిటంకములును ఘనరుచి వెలనీనళశి కాంత వేదికలును 

తే, వజిలు మౌొక్తికఘుటితకవాటములును, (బ,విమలస్వర్ల మయసాలభంజికలును 

మించుకలరవ మెసంగం | గృీడించుమిథున, లీల నొవ్పుకపోతపాలికలుం గలిగి. 602 
తే, చేటి కానీకవదతులాకోటిముధుర, నినదభరిత మై రుచిరమాణిక్య్ళదీవ 

మాలికయుం గల్లీ చూపట్టం గ్రాలు నొక్క ్ కజలజలోచననిజసౌధతలమునందు, 

"లే, కనక కంకణయుణముణ త్కారకలిత్క చం ద్ర బింబాననావా_స్తజలజఘటిత 

చామరోద్ధూూతమారుత చలితచికుర పల్లవునిం గృష్లు వల్ల వీపల్లవునిని, 604 

వ, మజీయు హోటకనిమ్యంబు లజ్జులందు వెలుంగొందం గంచుకంబులు శరో పేష్ట 

నంబులుం గనకకుండలంబులు ధరించి సంచరించుకంచుకులును సమానవ 

యోరూప/పణవిలాసవి భ్ర మకలిత లయిన విలానీనీసవా స సృంబులును_ గొలువం 

గొలు వున్న యప్పద్య్మ లోసనం గాంచన నీంహాసనానీనుం గాంచె నప్పుండరీకా 

యుండును సారదుం జూచి వ్ర త్యుస్టానంబు నే నేని యప్పుడు, 605 

క, మునివరుపాదా.బుజములు, దనబారుకిరీట ముణివితానము సోశ౯ా 

వినమితుః డై! నిజసీంవో, సనమునం గవార్చుండం చెట్టి సద్యినయమునన్ , 606 

క తనపాదకమలత్రీర్ణం, బున లోకములం బని త్రేముగం “కేయవురా 

తనవమాని లోకగురుం డ, మ్మునిపదతీర్థంబు ప మస్తమున ధరింంంబెన్ , 607 

వ, ఇట్లు బవ్వాణ్య చేవ్రండును. నరస సఖుండును నై ననారాయణుం డశేష తీర్థోప 
మానం బయినమునీం ద్ర, పాదతీర్ణంబు ధరియించినవాం డయి సుథాసారంబు'లై న 
మిత భాషణంబుల నారెఘన క్రి ట్రనియె, 608 

క, ఏవని పంచినం జేయుదుం దాససవర యనుడు నతండు దామోదర చి 

ద్రూహ భవదవతార్క వ్యాపారము దుష్టని గృహోర్థము గాదే, 609 

జే, లఖలలోకై కపతివి దయార్రమతివి, విశ్వసంర కుండను శాక్యతు:డ్రు 
వెలయ 'నేపనియైెనం గావింతు ననుట్క యా_ర్తబంధుండ విది నీకు నద్బుతంచె. 
B62 
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కే, 

వ, 

ల 

శ్రే, 

వ, 

అబ్బసంభ వవహారదేవ తార్పనీయ, భూరిసంసారసాగ రోత్తారణంబు 

నవ్యయానంద మోతుదోయకము నైన, నీపదథా్య్యాన మాత్త లో నిలువ నీవె,6!1 

అని యభ్యర్థించి యద్దేవునివలనం బ్రృసన్నత వడనీ తన్మందిరంబు వెడలి నుని 
వరుం డమ్గవోత్తున యోగమాయా ప్రభావంబు చఇలియం గోరి పేజొకచంద్ర 

వించాననాగేహాంబునకుం జని యందు నె త్త మాణడు చున్న పుర పో త్తము నుద్ధ 

వయుతుం గని యద్భుతంబు నొందుచు నతసీచేత సత్క్బతుం kl యచ్చోటు 

వాసీ చని, 6]1ల 

మునివరుండు కొంచె నొండొక, వనజాయతనేత్ర, నీిజనివాసంబున నం 

దనయుతు జిష్టం సహిష్షంక శ వినాతగు ణా లంకరిన్లు విష్ణుం గ ్రన్లుక్* 619 

నారదుః డట చని క నె నొక్క వారిజముఖయింట నున్న వాని మురారి౯ 

వోరిక౯ దానవకులసం, బోరి౯ా గమలానునోవివారి౯ా కౌరిన్, 614 

ఇట్లు కనుంగొనుచుం జనుచుండ నొక్క_ యెడనమ్థునీంద్రు,నకు ముకుందుండు ప్ప 

త్యుస్టానంబుచేసి మునీంద్రా సంపూర్ణ కాము లయినమిమ్ము నవూర్మ కాముల మైన 
మే మేమిటం బరితృ_ప్టి నొందం జేయం గలవారము భ వదీయదర్శనంబున నిఖిల 
శో భనంబుల నందెద మని వీ య వఫూర్వకంబుగాం బలికిన నానందనందనుమాట 

లకు  నానందకంద భీతవాదయారవిందుండును మందన్మీ తనుందరవదనారవిం 
దుండును నగుచు నారదుండు వెండియు జని చని, 615 

అనఘాత్తుండు గనుంగొనె నొక్క వనితామణిమందిరమున వనశేళీసం 
జనితానందుని ననిమిన్క వినమిత చరణారుణారవిందు ముకుందున్. 616 

పరమేష్టిసుతుఃడు గనె నొక, తరుణీభవనంబునందుం దను దాన మనోం 
బురువామున దలంచు చుండెడి, నరకాసురదమనకూరు నందకుమారున్, 617 

మణీయునుం జని చని, 617 

ఒకచోట నుచితసంధో్య్యపాసనాస క్తు నొక దోటం బౌరాణికో క్లికలితు 
నొకచోటం బంచయజ్ఞోచితకర్తుని నొకచోట నమృతోపయోగలోలు 
నొకచోట మజ్జనోదో్యగానుపు కుని నొకచోట దివ వ్రభూపోజ్జ్యలాంగు 
నొకచోట ధేనుదానోత్కలితాత్తుని నొకచోట నిజసుత ప్రకరయు కు 
నొక్క_చోటను సంగీతయు_కృచిత్తు, నొక్క చోటను జలశకేళియుతవిహోరు 
నొక్క చోటను సన్మంచకోవయు కు నొక్కచోటను బలభ దృయు_క్షచరితు, 619 

నీసక లారసం'వేది యొకయింటిలోపలం జెలీతోడ ముచ్చటల్ నివ్వు చుండు 
విఫులయశో నిధి వేజొకయింటిలో సరసీజాననం గూడి సరన మాడుం 
బుండరీకదళాకుం డొండొకయింటిలో: దరుణికి హోరవల్లరులు గ్రచ్చుం 
గరుణాపయోనిధి మతీయొకయింటిలోం జెలిగూంఢి విడియము నేయుచుండు 



ఆ, 

మ, 

దళమన్క_.6థను,, ఉ _్తరభాగమూం 415 

విక చకవులనయనుః డొకయింటిలో నవం 

ట్ర విమలాత్తుం డొకటం బాడుచుండు 

'యోగిజనవిభేయుం డొకయింట సుఖగోష్టి 
సలుపు ననఘుః దొకటం జెలలసచుండు, 621 

ఇట్లు సూచుచుం జని శని 622 

కర జాకి సోన కొ 

ద శపతవనరణఖున్ * De 

చతు డకననం తనుం డ్ TUNE తమలి: గ “ఫో “5 లు 

గ్ర తుకర్తాచరణుని మ శితేభయ మూారణంక సుప 

వ్భోశ్రా తారినుతుని. బరమ వి తుని  నారడపండు గాం "వ తొ”యింంటం 

బు తపా తకదుపాతృక్క,ళ త్రై సమేకుని ననంతు లక ణవంతీున్, 24 

సుంపర మగునొకసుందర్శి మందిరమున బద్మ ఛవకువమూరుండు గాంచెకా 

నందితనందుకా సుజనా నందుకొ గోవిందు నతసనందు ముకుందున్ , 625 

జలజభవసుతుండు గనె నొక్క నలినాతశీనివాసమంటు నతభ ద్రే భు౯ా 

జలదాభు౯ గతలోభ్యు న్నలకాళిజితద్నిరేపు వంబుజనాభున్ 626 

ఒకయింటం గజవాజిరోవాకుండు నై యొక్కింట భుంజూనుం డై 

సకలాత్తుండు పరుండు పోడశస హాస, స స్త స్త్రీ నివాసంబులం 

దొకబోటింటను దప్ప కుండ నిజమోయా కావా డై. డె యుండ న 

య్యకలంకుళా వరదుకా మవోపురుహా బహ్మణ్యుః నతాబ్దాసనున్ ॥ 627 

అళోకచరితు నమితస, మ_స్తసుఖథాహారు వేదము స్తకతలవి 

న్య ప్రపదాంబుజయుగళు నృపాస్తళి శ్రితనిఖలపౌపు 6 బరము ననంతున్, 628 

వరమభాగవతుఃడు పర మేష్టితనయురడు, మనుజలీలం జెంది మహీత సౌఖ్య 

చిత్తుం డై డై నయాహృవీ.కేశు కరూగమా, యా ప్రభావమునకు నాత్మ నలరి, 629 

మాయురె హరిహరి వరద య ,మేయగుణా + యనుచు నాత్మ మెచ్చి మునీంద్రుం 

డాయదునాయకు సుజనవి,భేయుని ని ట్లనియె దేవ త్రీజగ 'ములందున్. "ఈం 

నీమాయం చెలియువారలె తామరసాసనసురేం చ్రశౌహసునై నక 

ధీమంతులు నీభ_క్షిసు, థఛామాధుర్యమునం చబొదలుధన్యులు దక్కన్ . 6831 

అని హార్షించుచు నిశ నేం బనివినియెద నిఖలలోక పావనమును స 
బ్ఞనహీ తము నై ననీకీ ర్తన మఖలజగంబులందుం దగ నెజింగింతున్ , 692 

అని తద్భచనసు థానే స్కచనమున ముది తాత్తుం డగుచు సంయమి చి త్తం 

బునం దన్తూ _ర్థిం దగ నిడుకొని చనియెను వారినుతై కళోవిదుం డగుచున్, 6983 

ఈపగిది "లోకపా తముతి, నాపర మేశ రుడు మానవాకృతిం ద్రి ది జగ 

ద్దీపిత చారి తుడు బహు రూవములం బొంచె సుందరుల నరసనాథాః 64 

అని వారి పట్లు ఫోడశసవా,స వధూమణులం ,బి యంబునకా 
సులీ ల్ 

నునసిజకేళిం చేల్చినయమానుషలీల సను గృభ_క్తితో 

(క, ల) 
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వినినం బఠించినం గలుగు వివ్షుపదాంబుజభ_క్లియుకా మహో 
ధనపశుపు వు త్రమి త్ర వనితాముఖసౌఖ్యములుక- న రేళ్వరా, 685 
అని 'చెప్పి యప్పా రాళ రర్థినందనుం డ ఫినున్ఫునందనున కి ట్లనియె, నా నిశావ 
సానంబునం బద ద్య'బాంధవాగమనంబును గమలినీలోకంబునకు మును కలుగ 
నెజింగించు చొదంబునం గ లహంససారసరశాంగముఖజలవిహంగంబులరవం 
బులు సెలంగ నరుణోదయంబున మంగ ళ పాఠకసంగీతమృు దుమధురగాననిన 
దంబును లలితమృదంగ వీణా వేణు నినాదంబును వీతేర మేలుకని తనచి _త్తంబునం 
జిడానందవుయాం బరమాత్తు నవ్యయు నవికారు నద్వితీయు నజితు ననంతు 
నచ్యుతు నమేయు నాఢ్యు నాద్యంతవిహీనుం బరమ బ్రవ్యాంబు నైనతన్నుం 
దా నొక్కింత చింతించి యనంతరంబ విరోధిరాజన్యనంవ నక ల్లారంబులు ముకు 

భింవ భ_క్షజననయనకమలంబులు వికేసీంప నిర స్పనిఖభలదోషొంధ కారం డైన 

తే, 

తే 

సీ, 

తే, 

చ, 

గోవిందుండు మొగిచినలోచనసరోజంబులు వికనీంవం జేయుచు దల్పంబు డి 
చనుచెంచి యంత, 686 
మలయజకర్నూరమహీత వాసీతపావుకలశోదకంబుల జలక మాడి 
నవ్యులసన్మ ఫదుదివ్యువ్త్ర ంబులు వల నొవ్చ రింగులు వాజుం గట్టి 
మక రకుండల హోరమంజీర కేయారవలయాదిభూూషణావలులు చ దాప్ప్చీ 
ఫఘనసారక స్తూరికాహరిచందనమిలితవంకము మేన నలర నలంద 
మహితసౌారభనవకుసుముములు దోణిమి 
పాస రూ వైనళ్ళంగారరస మనంగ - 
మూర్తిం బై కొన్నకరుణానము ద్ర మనంగ 
రమణ నొస్పుచు లలితదర్పణము చూచి. (27 

కడగి సారథి జెచ్చినకనకరథము, సత్యకసు సుత వి చీ యోద్దవసవి హితుం డగుచు 
“నెక్కి నిజకాంతి దిక్కులం బిక్క._టిల్లం, బూర్షిేరి 6౧చుభానునింబోలి వెలి, 
అభఖీినవనిజమూూ _ర్హి యంతగిప్రరాంగనానయనాబ ములకు నానంద మొసం 
సలలితముఖచం ద ద చంద్రి కాతతి పౌరజనచకోరముల కుత్సవము శే 
మహనీయ కాంచనమణిముయభూవణకీ వులు దిక్కులం దేజరిల్ల 
నల్ల నల్లన వచ్చి యరదంబు వెస డిని వాలకులిశాంకుశజలజకలశ 
లలిర రేఖలు భరణి నలంకరింప, నుద్ధవ్రనికరతల మూని యొయ్య నడచి 
మహితగతిదేవళాసభామధ్యమునను రుచిరసిం హోసనమునం గూర్చుండె 'నెలమి. 
అతివిభవంబునం దనరి యాత్మ తనుద్యూతి లేజరిల్ల గ 
హితులు ఫురోహితుల్ వసుమరీశులు మిత్రులు బాంధవుల్ 
సుతులును మాగధుల్ కవులు సూతులు మో మం తులు భృతుర్ధిలుకా శుభ 
స గొలుకంగ నొవె పె నుడునేవితుం డైనసు ఛౌంశుడో యనన్, - 640 
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కరుణార్డ దృష్టిం బ్ర జలం, బరిరశీంచుచు వివేకభావకళొచా 

తురి మెజుసీ యిష్టగోష్టిం, బరమానందమున రాజ్టభారకుం డగుచున్, 641 

వ్రవ్విధంబునం (బ్ర తిదివసంబును నుండునవసరంబున నొక్క_నాం డపూర్వదర్శ 

నుం డై నభూసురుం డొక్క_రుండు సనుదెంచి సభామధ్యంబునం గొలు వున్న 

ముకుందునిం బొడగని దండ వ్ర ణామం బాచరించి నినయంబునం గరంబులు 

మొగిచి యి ట్లనియె, 642 

కంజవిలోచన దానవ్మ్క భంజన యోగీం ద్ర వినులభావలసద్కో 

'థాంజన దీ_ప్రినిదర్శన, రంజితశుభమూ ర్తి కృష్ణ రాజీవాయో, 613 

అవధరింపు జ రాసంధు: డతులబలుండ దనకు 'మై,క్కనిథారుణిధవుల నెల్ల 

వెదకి తెప్పించి యిరువదివేల నాంకం బెట్టినాడు గిరి వ జపట్టణమున, 644 

వారు వు త్రేరవచ్చినవాడ నేను, నరవరో_త్తమ నృవులవిన్న పము గాల 

విన్నవించెద నామాట వినిన మూంద్య ననఘ నీదయ వారిభాగ్యంబుకొలంది, 

అని ధరాధిపులవిన్నపంబుగా ని ట్లనియె, 646 

వారిజనాభ భ_క్షజనవత్సల దుష్టమదాసురేం దృసం 
పోర సరోరుహాసనపురారి ముఖామరవంద్య పాదపం 
కేరువా సర్యలోకపరికీ ర్రితది వ్భమహో ప్ర భావసం 

సారవిదూర నందతనుజాత రమావాడయేశ మాధవా, 647 

ఆ_ర్తజనుల మము నరసి రతీ౦పు మ, హాత్మ భ_క్షజనభయాపవారణ 

నిన్ను మది నుతించి నీకు "మ క్కెదము న్కీచరణయుగము మాకు శరణ మనఘ, 

బలియుర దండింపలో ద్కుర్చలులను రత్నీంవ జగతివై నిజలీలా 
కలితుండ వై యుగయుగమున, నలవడ నుదయింతు కాదె యభవ యనంతా, 

నీముదిం దోయనియరం, బీ మేదినియందుం గలడె యీళ్యర భక్త 

సోమసురభూజ త్రిజగ క్రేమంకర దీనరత్తనేయు మురారీ, 650 
నీపంపు నేయ కుండలు నాపద్మ భవాదిసురులవై నను వశ మే. 
శ్రీవతిళరణాగతులం, చేపట్టి నిరోధ ముడుగం చేయుము కూ, 651 

అభవుండ వయ్యును జగతిం) బ్రభవించుట లీల గాక భవ మందుటయే. 
వ్రభువులకుం బ్రభు:డవు మము, సభయాత్తుల నరసి కావం జను న్నార్తిహూరా, 

కదనమున నీభుజావల్సి ెదిరింపంగ లేక పాఅండే విక్రమసం 
పద నెడంగ జరాసంధుండు, పదునెనిమిదిమాగ్లు ధరణిపాలురు నవ్వన్ 653 

ఇట్లు తనపడినబన్నములం దలంపవక సింహంబు సమదదంతావళంబుల సరికట్టి 
కావరించుచందంబున మమ్లుం 'జెజపట్టి బాధించు చున్నయప్పాపాత్తుని మర్టి ంచి 

కారాగ్భహాబద్దుల మగుమానిర్భంధంబులు వాపి సుతదారమి త్ర వర్టంబులం 

గూర్చి యనన్యృశరణుస్థల మై నమమ్లు రఖీంపు మని విన్న వించిరని ద్రాహ్మాణుండు 
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విన్నపంబు నేయుసకుయంబున. 654 

జక సారదుండు శీ వ్హునితో ధర్మ జురాజనూయము నెజవేర్పు మని చెవృట థితా- 

సీ, శారదచంద్రి, కాసారంగరుచితోడ జడముడికెంపు చేం జఅది నవ్వ 
శరదంబుదావృతసౌదామనీలతాశో భం గాంచనక టినూ శో, మలర 

లలితపూచ్హాందుముండలక లంకముగతి మృదుమృగా జినరుచ మించుం జూప 

గల్పశాఖా గృ గ సంగతప్రుస్పగుచ గృంబులీలం చగేలను నతమాల యమర 

తే భూరివుణ్యనదీతో యవూరణమున, దగుకమండలు వొక్కవా _స్తమునం దనర 

వెల్లజన్నిద మజుత శోభిల్ల వచ్చె, నారదుండు వివేకవిశారదుండు, 65ర్ 

క, చనుదెంచె నట్లు ముని నిజ తేనుకాంతుల నఖిలదిగ్యితానము వెలుగళ౯ా 
వనజా ప్ర బోలి యయ్యాదు, జనములుం గ అహ్షుండు లేచి సం చీ తిమెయిన్, 656 

క, వినయమున మ్రొక్కి కనక్కా సనమునం గూర్చుండం బెట్టి సముచితవివిధా 

ర్చృనములః దనిపి మురాంతకుం డనియెకా వినయంబు దోవ నమ్హునితోడన్, 657 
తే, ఇవ్వు గెందుండి వచ్చితి విందులకును నఖలలో తై కసంచారి వన్సటంేని 

నీయెలుంగ నియర్గంబు నిఖలనుంద్యు నరయ -లేదం డు మి "మొక ండడుగ వలయు, Nady 

తే, పాండునందను లివ్వు డేపగిది నెచట 

సున్నవారలొ యొజ్ంగింపు మన్న మాని 

కరసరోజాతములు మోడ్చి కడశతోడం 

బవికెం గములాతు జూచి సద్భ క్తి మెబనీ, 659 

వ, దేవా విళశ్వనిర్తాణక_ర్త ర్ల వై మాయి నై. సకలకారో్టోత్సాదనాదిశ క్తి కియు కుం 

డ వె పాొవకుండు దారువులందు నంతర్జితప్ర శాళుం డై జ యున్న చందంబున 

వ కంచు చున్న నీదుదురత్యయం బయినమాయాళ తంబులం 'బెక్కువూయలులు 

పొడగంటి నదియు నాకు నద్చ్బుతంబుగా దదియునుం గాక నీ సంకల్పంబున జగం 

బుద్భనం చై వై భవత్సరతేం త్ర తంబు నగు నట్టినీ కిం దై. నవ స్తువు సాధుతరంబుగా6 

చెలియ నెవ్వండు సమస్థం ర జీపదార్థంబు ప వ్రమాణమూలంబునం దోంచునదియు 

ను లోకవిచకుణుండ పోననీదురూప్ (బు మజీయును ము_క్టిమార్లంబు నెబుంగక 

సంసారవరవశు లై నజీవులమాయాంధకారంబు నివర్తింపం జేయ సమర్గం బగు 
నీదివ్యలీలావ తారంబులం గలుగుకీ ౩ యనువ వ్ర దీవంబుం (బజ్వ్యలింపం జేసి. కృపనే 
యు దట్టినీకు నమస్కరిం చెద నదిగావున నవ్రవంచంబున నీ యెజుంగనియర్థం 
బును గలదే యని కృష్ణునకు నారదుం డి ట్లనియె, 660 

స అయినను వినిపింతు నవధరింపుము చేవ పొండుతనూజుండు పార మేస్థ్య 
శొమానుమోాడి మై కానింప నున్నాడు రాజ ఘూయమహాధ్యరంబు నవ్య 
ఠశజలో. *బ ఖో పంకం దన ౯, భాంధవు డవు 
అ ww ఉట్రై ప మయప్రుూ. 2 4 రై యజ్ఞ % డెప్రు య జె జ ఫొ క్ట 
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తే, వగుభవక్వేవ చాలదే సుగతి వడయ్యనై న నీమేనబావ భర్షాత్గజొండు 

అతనియజ్ఞ ంబు రకీంప నంబుజాకు,వలయు విచ్చయు మచటికి వలను మెజుసీ, 

క, నీపేరు వినిన నొడివినం బాపంబులు దూలి పోవు పద్దాతు జగ 

ద్దీపక నీదర్శనమున, 'నేపారవెళక్షజనుల కిహపరసుఖముల్ 602 

మ, భవదీయోజ్ఞ (లకీ _ర్రిదిగ్యితతులకా భాసీల్లు యువ్వత్పదో 

ద వనైర్మలస్ధిజలంబు లుత్కే_లికం బాతాళంబునం, బాొటుభో 

గవతీనామమునం దనర్చి ధరణిం గంగానదీరూప మై 

దివి మందాకిని మై జగ త్తే యమునం దీవీంచుం గాదే హరీ, 663 

క, ఆమఖవేళ సమ స్తథ, రామండలి గల్లు మేటిరాజులు మౌని 

సోమంబును భ వదీయము, పోవముహివునుం జూచి సత్క్భృ తార్ధతం బొందన్ , 661 

క్క, కల రని చెప్పిన నమ్మని, పలుకులకు ముదంబు నొంది పంకజనాభుం 

జెలనవ్వు మొగమునకుం జెలు, వొలయంగ బాటించి యుద్ధవున కీ ట్రనియొన్ , a 

-ఈర్రి | శ్రీకృష్ణుం డుద్ధవునియాలోచనచ్"వ్వున ధర్మ రాజుపాలికిం పోవుట ఏతా 

క ఉద్ధవ మహాతవి వేకస, మిద్గవచోవిభవ కార్య మేగతి నడచు౯ా 

వృద్ధవరానుమతంబుగ ) ద్ధవ స్ట్ము గాయం జెప్పు పురువనిథానా, 666 

తే, అనఘచారిి త నీవు మాయవీయుగము, వంటివాండవు మనకు నవళ్యమగుచుం 

'జేయం దగినట్టికార్యంబుం జెప్పు నీను వీమి పంచిన గావింతు నిద్ధచరిత, 667 

వ, అని సర్వజ్ఞాం డై నహరి యజ్ఞుండపో లెః దన్ను నడిగినం బురుపో_త్తమునిభాహణం 

బులకు మనంబున సంతనిల్ని  యతనిపాదాంబుజంబులు దనమనంబున నిడికొని 

వృద్ధానుమతంబుగా నామొతీంగినలెజింగు విన్నవించెద నవధరింపుము దేవా 

దేవముని నెప్పినట్లు భవదీయభ కుం డై నయుధిష్థిరయాగపాలనంబు నేయం 

కొనుట కారర్థిం బదియునుం గాక నిఖలదిగ్యిజయమూలం బగురాజసూయ 

కృతర్థింబునందు జరాసంథమర్గనంబును నతనిచేత బద్దులెనరాజులం గారా 

x ్రవావిముక్తులం గావించుటయుం చేకూరు నడియునుం గాక నాగాయుతసత్తు గం 

డును శళాతొహణీబలాన్వితుండును నగుమాగ ధుని వధియింప మనప్తభంజన 

.నందనుండుగాని యెొంండొరులు సమర్థులు గా రట్లగుట నతండు భూసురు "లేమి 

గోరిన నయ్యర్థంబు వృథ సేయక యిచ్చుం గావునం గవటవి చ వేషంబునం జని 

యాజరాసంధుని నావావభికు వేడి భవత్పన్నిథానంబున నప్పవమానతన 

' యుం డతని వధియించునట్టి కార్యంబు నేత బహుళార్థ సాధనం బగు నని పలికిన 

విని నారదుండును యాదవనజంబులును సభ్యులునుం బొగడి రంత, 668 

సీ, తేరలవిచి త్రో క్యగిత వ భాజలిం దనశారుగ రుడకేతనము వెలు 

గాంచనన కస ఘకితేఘ టాఘణఘణ నాద?" ల దిక్క రులు బెదర 

పలలి* మేఘప్పుష్సు- ఎలాహా? శై స్ట ఇ గ్రీఐ తుర = విస్ఫురణ ద+.ర 
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బాలసూర్య వ్ర భాభాసమానద్యూతి దిగ్యి తానం బెల్ల దీటుకొనంగం 

తే, బ్రకటరుచి నొప్పు శేరు దారకుడు బేర 
నెక్కి. వడ లెడునవుడు వెం వెనయం జలం 

శంఖ కాహళపటహానిస్సాణడిండి 

మాదిరవములు భరితదిగంతములుగ, (69 

క మను బేళ్యరునకుం ణాలాం, కునకును గురువృద్దజనులకును జెప్పి వీయం 

బున ననుషం గాంచనస్యం, దనసామజవాజిభటక దంబము గొలువన్, 670 

తే, వందిమాగధసూతతై వారరవము, నసుమతీసురకోటిదీవనలమ్రోంత 
లనుగమింపంగ సతులు సౌథా ల్స్ థిఖర, సీమలందుండి ముత్యాల నేన లొలుక, 

క, లీలం జని కృష్ణుండు వా, హ్యాలిక౯ా నవకుసుముఫలభ రానత శాఖా 

లోలఘనసారసాలర, సాలవనస్థలములందుం జతురత విడి నెన్, 672 

వ, ఆట్లియెడ సరోజనాభుశుదాంతంబున, 673 
ల యి 

నీ, వికచమరందనవీనసౌరభరసన్న ందారకునుముదామములు దుణీమి 
చారుసుగంధక స్తూరికాఘునసారమి భితచందనవంక మెలమి నలంది 

కనకకుండ లరణత్మ_ంక ఇనూవ్రురము ది ద్ర కాభూహణములు ధరించి 

యంచితేముక్తాఫలాంచలమృదులది' ప్యోంబరములు నెలువారం గట్టి 

'తే, యర్లచం ద్రుని నెకసక్కె. మాడునట్టి, యలికఫలకలం దిలకము లలరం దీర్చి 
వెంఫ్పేదిపివ నుడురాజబింబముఖులు, నవచతుర్విధళ ఎ్రంగార మవధరించి, 674 

లే, జలజలోచనుకడకు నుత్క_లికతోడం దనరుఖిబికల నెక్కి నందనులుం దాముం 
గనంగ నేలేరం బ్రతిబోరజనులు వేత్త, కలితు లై పౌరులను నెడగలుగజదియ, 

హ్ అసమా స్తు: డు పులు గడిగిన్న కసుమూన్త స్తము౭కొ వాసించుకోమలతనువుల్ 

మిసమిస మెజువంగ వేశ్యా, విసరము దానీజనంబు విభవ మెలర్పన్, . 676 
ఆ, హరుల వేసడములం గరులను నెక్కి తో, నరుగుబేర బవావిథభాయుధములు 

దాల్చి సుభ టకోటి దగిలి రా నంతరిష్టు రాంగనలు సికాంబుజాతుకడకు, 677 

వః వచ్చి రంత, 678 

క, నారదుని మాధవుడు స, 'త్కారంబున వీడుకొొలువ నతండును హృదయాం 
_భోేరుహమున గ ఎ్రస్తునకున్కు వారక య్రక్కు_చును వెస దివంబున కరన్, 679 

క, నరవరులదూతయును ముర, హరుచే నళ నభయ ప్రదాన మంది ధరిత్రీ 
వరులకడ శేంగి పదో దరువచనము నెప్పి సమ్మదంబునం డజేల్నెన్, 680 

వ్య అంతం నృష్షుండు నిజకాంతాతనయబంధుసు సుహృజ్జనసమేతుం డై కదలి చను 
నెడ, 681 

చః క టపటరత్న కంబళనికా నుకుటీగము లుల్లపీస్ఫ వు 4 

త్కృ్టటపటుచామం ధ్యజపళాక కిరిటన తాతప త్త వి 
తో 
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స్ఫుటఘనౌాతిదీధితి నభోమణిం గస్పలోం దూర్య్యఘోపముల్ 

చటులతిమింగిలోరి రవసాగరభూోషను నా క్ర మింవంగన్, 682 

కరివారిరథసుభటసము, త్క_రములు చేవింప మురవిదారుండు గడ చెళా 
సరిదుపవనదుగ్గసరో, వరజనపదపురపుళిందవనగోన్థములన్, 688 

అట్లు గడచి చనుచు నాన _గ్లృకసౌవీరమరుదేశంబులు దాటి యించుమతిని 

దర్శించి దృపద్యతి ను_త్తరించి సరస్వతీనది చాటి పాంచాలమత్స్యవిషయం 

బులు లోనుగాం గడచి యింద్ర, వ్ర స్థనగ రంబు డాయం జని తత్పురోపకంఠవనం 

బున విడినిన, 684 

ఇధి సొండవులు శ్రీ కృష్ణు నెదుర్కొని తోడ్కొని పోవుట థితా- 

వారికాక యెణీం? ధర్మజు డజి లేనిముదంబుతోడ ననుజులు బంధుల్ 
గంరుజననచివవురోహి త్తే పరిచారకకరిర శాశ్ళభటయుతుం డగంచున్ 695 

చిందములు మొరయ గాయక, బృందంబులనుతులు నెనుల చెరయల భ_్షి౯ా 
ఊందము దగులల6 బరమ నందంబున హరి నెదుర్కొనం జనుడదెంచెన్. 636 

అట్లు చనుదెంచి ధర్శనందనుండు సమాగతుం డైనస రోజనాభునిం 'బెద్దతడవు 

గాఢాలింగనంబు చేసీ రోమాంచకం చుకితశరీరుం 7 డై యానంద బౌప్పుథారా 

నీ క్షకపోలుండై. నిర్భ'రానంద కందళిత వృదయుండై. బావ్యాంబు మజిచి 

యుండె నప్పుడు వారిని వాయుసందనవాసవతనూభనవులు గౌొంగిటం జేర్చి సమ్మ 

దంబు నొందిరి మాద్రే యులు దండ ప ప్ర ఛాముంబు లాచరించి రంతం బుండరీ 

కాఠతుండు వివ ద్రన్పద్ధజిసంబులకు నమస్క్మా_రంబులు చేసి వారలు గావించువివి 

థార్చనలం బరకుష్టం డై శేకయసృంజయాదిభూవిభుల మన్నించి నూతమాగ 
ఛాదుల కచేకపదార్థంబు లొసంగి చతురంగబలసమేతుం డై వివిధమణితోర 
ఇణాదివిచి శ్రాలంకృతేంబు నతివై వె ఛభవోవేతంబు. నై నవురంబు వ్ర వెళించి రాజ 

మాగర్దంబునం జను చుండ బౌరకామిను లట్టయొడ, 687 

సీ ఫొజనెలనె టైం దోంచునిరులునా. జెలువొంది 

లే, 

నొసలివై 6 గురులు తుంవెసలు గునియ 

"హాటక మణిమయ తాటంకరో చుటు 

గండ భాగంబుల గంతులిడంగ 

స్ఫురితవి ద్రుమనిభాధరబింబరుచితోడ 
దరజోసచం ది చ్చిక సరసమాడ 

నొండొంటితో రాయునుత్తుంగకు చకుంభ' 
ములు "మొగ ంబులకును బుటము అగయ 

బడుగువడుములు వడంకంగ నడు లిక 

రవళిమశ్షైలు మణినూపురములు మొసయ 
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వ, 

సీ, 

తే, 

వ, 

సీ 

తే, 

మ, 

వ, 

క్ర 

బొలుచుకచబంధములు భుజంబుల నటింప 

బమయొ్యొదలు వీడి యాడ సం భ్రమముతోడ, 688 

ఇట్లు కృష్ణ సందర్శనకుతూ హూలవరస్పరాహవూూయమాన లే. గురుపతి సుతబంధు 

జనంబులు 'వారింప నతి కృమించి సమున్న తభర్శ్మవార్శ ర్థీశిఖరా గ ంబు లెక్కి 

కృష్ణం జూచి తమలో ని ట్లనిరి, 689 

నిళ్వగర్భుందునా వెలయునే ల్పిల యశోదానందులకుం బ్రయసూనుండయ్యె 

బ్రహ్మాదిసుకులకు ఛావింపంగా రాని బహ్యంబు గోపాల బాలుం డయ్యె 

"వెదశా స్త్రంబులు వెదకి కానలో లేనిగట్టి వ్రేతలజోలం గట్టువడియె 

దివిజుల కమృతంబు దవిలి యిచ్చినభ క్షసులభుండు నవనీతచోరుం డయ్యు 

నెనయం గమలాసతికిం జి త్తవిరాసివెల్చు, గొల్ల యిల్లాం ద్ర యుల్ల ముల్ పల్ల వింపం 
జేసె నని కామినులు సౌధశిఖరములను, గూడి తమలోన ముచ్చటలాడి రధిప 

మజీయును, 691 

గోపాలబాలురం గూడి యాజెడినాండు ప్రైవఖ్లెలోవల నేప “లేలి 

చల్ల లమ్మంగం బోవుసతుల కొంగలు వట్టి మెజుంగం జెక్కిళ్ళను మీాటిమిాటి 
కలికి యె ముద్దాడ గౌంగిటం జేర్చినవూయబోడికుచములు పుణికి పుణికి 
పాయనియనుర క్రి డాయం జీరినయింతియథరసుథారసం 'బాని యాని 
యురుసమాధివ రాష్ట్రాంగ యోగయుక్తు లె నయోగీశ్ళరులు గాన సట్టి జెట్టి 
వల్ల వీజననవకల్పవల్లి యయ, ననుచుం బొగడిరి కృష్ణం నయ్యుబ్దముఖులు, 692 

అని యిబ్బంగి సరోజలోచనలు సౌగూ ల్ ంబులందోండి య 
వనజా తాతునిదివర్ణిమా_ర్థి దమభావం బందు గీలించి సం 
జనితానందరసాబ్లిమగ్న లగుచుకా సం చీ తిం దద్భవ్యకీ 
రన లై చల్లిరి నవ శ్టలాజములు మందార వ్ర సూనావలుల్, 693 

తదనంతరంబ శోభనపదార్గంబులు గొనివచ్చి ధరామరథధరావరవణిక్పంగవులు 
దామోదరునకు కానిక లిచ్చిరి పుణ్యాంగనాజనంబులు పనీండిపశ్లెరంబులం గ 
ర్పారనీరాజనంబులు నివాళింవ నంతళప్రురంబు నొల్పెంచె నంతేం గుంతిభోజనం 
దనయుం గృష్షునిం గని పర్యింకంబు డిగ్టి కౌంగిలింప నాయదువల్ల భుండు. మే 
న త్తకుం ట్ర ణావముం బౌచరించెం బాంచాలియు ముకుందునకు నభివందనం జొన 
రించి కుంతిపంపున గోవిందు భామిను లగురుక్షిణి మొదలగువారికి గంఛాతత 
కుసుమతాంబూలంబు లిడి లలీతదుకూలమణిభూపషణంబులం బూజించె యుధి 
ష్టిరుండును గమలనయనునివధూజనుల ననుగతబంధుమి త్రవుత్ర సచివవురో 
హీతపరిచారక సముదయంబుల నుచితంబు లగుస్థబంబుల విడియింప నియమించి 
దినరినుబు నఖివ కంగు లవిధో ంచారంబుు గావించు చుంజె. 694 
హారి. యి యుధిష్టిరుసము చిత, పరచర్యల కాగ్మి నలరి పారుడు దాన 



వ. 

సీ, 

తే, 

లె, 

G, 

వం 

చ, 

కః 

దళచుస్కంథము, ఉ_త్తగభాగముం 428 

సరసవిహార క్రియలను సుర్కుచిరగతిం గొన్నినెలలు సుఖ ముండె నృపా 695 
అంత, 66 

_ఫ్రట్టి ధర్మ రాజు శ్రీ లమ్షుననుముతంబున ఫీమాదుల దిగ్విజయంబునకుం బంపుట థతా- 

ధరణీళ యొంకనాండు ధర్మతనూజుండు పృనిమలనిజసభాభ వననుందు 

హీతులునుం త్రులుపురోహేతులును సుతులును మి త్ర లు ,బంధువుల్ త త్రవరులుం 
బరిచారకులు సూత పాళి కకవిబుధవరులును మునులుసు వరుస గొలునరో 

జిరలీల నవరత్న సీంబోసనస్థుః డై డై కొలు వుండి వినతుం డై నలిననాభి 

భువనరతణవయు నద్భుతచరి త్రు, యదుకు లేశ్ళరు ముర టై త్యమదవిభేఏ 
నాప్లు నయవేదిం జతురుపాయ ప వీణుక జూచి యి ట్లని పలికె నస్తోకచరిత, 

అనసఘు చారి త్తే 'రాజసూయాధ్యరంబుం నెమ్మి: గావించు వేడుక నెమనమున 

నెనయుచున్నడి యది నిర్వహింవనీవ, "కాక నాకాత్త బంధువుల గల 5 యొరులు, 

ఎవరు నీపదాంబుజము లెప్పుడుం గొల్తురు భ_క్తీనిష్టు లై 
యెవ్వరు నిన్ను. ట్రే, మ నుతియింతురు "భూరివివేకశాలు ౨ Ke 

యవ్యములాత్లు' లంహదు రుదంచిత శో భననిత్యపసౌఖ్యముల్ 

నివ్వటిలంగం గృవ్ల నిను నేర్చి భజించిన రత వోవునే, 639 

అనిన గృష్షుండు ధర్మ నందనున కి ట్లనియె, 700 

నయగుణశాలి పొండనృపనందన సీతలం వాప్పు నీక తు 

శ్రీయ ముని దేవతాపితృసుకృత్యము నై. నె నిఖలోగోశాత్ర వ 

తోయమును బాంధవ' ప్రియము నంచితవుణ్యము నిత్యకీర్త రియుకొ 
జయము నొసంగు దీన్? గురుస స్పత్తము వేగ యువ క్రమింపవే, 701 

మనుచరితే నీసహోోదరు, లనుపముడివ్యా స్త్రవేదు లాహావభూమిం 
జెనకినవై రిన్సృపాలురం దునుముంగం జూలుదురు కెర్భదుర్ణ ముభంగిన్ 702 

"గెలువును విమతనృపాలుర్య వెలయును బుభవినుత మైనవిళ్సుతకీ రికా 
నిలువుము నిఖలధ రామం, డలిని భవచ్చాసనము దృఢంబుగ జెల్ల న్, ‘08 

నీవ పంచుకారర్థి మురులం, జూపక యే "జేయ నిన్ను జుట్టనవ్రే, లం 

జూపంగ వచ్చునె సకలధ్య రావతులకు నీకు జేయరానిది గలదే, . 704 
"కావున, 705. 

విమలమతి నిట్టిమఖరా, జమునకుం దెప్పింన వలయు నంభారంబుల్ 

సమకూర్పుము నీయనుజుల్క సమదగతిం బంపు నిఖిలశ తుల గెల్వన్, . 706 

అనుమాటలు విని కుంతీ తనయుడు మోదమునం బొంగి తామరసాత్షుకా 

వినుతించి శౌగ్యోలితుల, ననుజాలదెనం జూచి పలికే పా ముతోడన్, 107 

సృంజయ భూ పాలకులు ౧ , గంజ' థ వాజిసుభంకోటులు నిం గొ 

లుం జను ముస సవా దేవున్ని నంజ, పొమ్మనియె దతీణాశ జయింవన్. 703 
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క్క, వ వ్రశటచతుర్విధ నే సెన్సా పృకరంబులు గొలువం బంచెం బడమటిదిశకు౯ా 
_ నకులుకా విదలితరివుభూవ పకులుకా శ 'ర్యంబు మెబనసీ హార్థివముఖ్యాా, 109 

క, దుర్భనభంజను శరో్థ, పార్టితవిజయ ప్ర కాండు నావావనిప్రుణు 
న్న రునమహితయశోనిధ్ధి నర్జును ను త్తరపుదిశకు ననిచె నరేంధ్రా, 7.0 

ఆ, మహిత కె ర్యనిధులు మత్స్య శేకయమ ద్ర, భూత లేం ద్య ద, బలస మేతముగను 
దర్ప మొప్ప బంచెః దూర్పుదిక్కు.నకు స ను దామనివాతవై వెరిథాము ఫీము, 711 

చ పవనిచినవార లేంగి ఘనబావాుువరా ర్ మవి క్ర మంబుల 
న్ననుషముశ "ర్యు లై లె నచతురంతముహీశుల నోర్చి కప్పముల్ 

కనకవినూత్నరత్న తురగ ప్ర పృముఖాఖలవ స్తుజాతముల్ 
గొని చనుడెంచి ధర్మ జునకోం (బ (ణమిల్లి యుదా_త్తచిత్తు లె, 712 

చ, తముతముపోయివచ్చినవిధంబుల 4 భూవతులక్ష- జయించుటల్ 

క్ర క్రముమునం జెప్ప నందుల జరాతనయుం డరి వెట్టం డయ నం 

చమరవ-లేణ్యనందనుం డవాంకృతి దక్కంంగ విన్నవించిన 
యమసుతు: డూర కుండె విక లాత్తుకుం డె విని యంత గ ఎ్రన్లు(డున్, 718 

తే, ధర్మనందనుం జూచి యుత్క_లికతోడం 
బలికి మాగధుః బోర జంపంగ నుపాయ 
మొకటి గల దడి నెవ్పెద నుద్గ్షవుండు 
నాకు జెప్పినచందంబు నయచర్మత్ర, 714 

చ, విను మగ భేశ్యరుం డెపుడు విప్ర 7 జనావళియందు భ_ క్టియుళ్లా 
వినయము గల్లి యెద్దియును హౌడినచో వృథ నేయ కిచ్చుం గా 
వున విజయుందునుం బవనపుత్రు,ంు నేనును బ్రావాణాకృతిం 
జని రణభిత "వేడిన వశంవదుం డై యతం డిచ్చుం గోరికల్, “15 

వ, అట్టియెడ, 716 

కర్రి శీ శ్రీ శృవ్ణ భీమార్జునులు జరాసంధుని వధింవం బోవుట థతా- 

తే, తవిలి యప్పుడు మల్ల యుద్గమున వాని, చిలుకుమార్శింప వచ్చును భీముచేత 
ననిన ధర్మజు డిది స్ప యనిన విప్ర వేషములు దాల్చి యరిగిరి విశదయళులు, 

వ, అట్లు ర్త ప్త భీమాళ్డునులు బ్రావాణ వేషంబులు దాల్సీ తే ల, తొగ్నులుంబో లెం దమ 

అము తేన నశ్తేషంటును వెలుంగ నతిత్వరితగ తిం జని గవ జంబు సొచ్చి యందు 
నతిథిఫూజలు శ్ర్టాగరిష్టచిత్తుండై. కావించు చున్న బహసంధునిం గనుంగొని 
యి ట్లనిరి, 78 

క, ధరణీళ యతిధిపూజా, వరుండవు నీ వనుచు దిశలం బలుకంగ విని మే 

మరు దెంచితిమి మదీప్పిత్వ మజ నేయక యిమ్లు సు వ దృకాచారనిధీ, 719 

క. అతిధిజనంబుల భ_క్షి౯్కొ సతతము? బూజించి 'యుచిత్పత్యా-రములు 



ఆౌ 

క్క 

దశమస్కంధము, ఉ_త్తరభాగము శ్వ జ్ర 

న్నతి నడపుషజ్ఞనులు శా, శ్యతకీ రులు ధరణి బడయం జాలుదు రనఘా, 720౦ 

పరికింపంగ చేవాం బ, స్థిర మని నిజబుద్ధిం దలంచి చిరతరకీ ర్షి 

స్ఫురణం బ్రస్తుతి కెక్కన్సి పుసుషుండు జీవన్మ తుండు భూరివివేకా 721 

రుణిలోన వదానుళల, కీ రానివదాగ మొక శునిం గలదే 
థా $ థి గ్రా 

కోరిన దనమేయొముకలు, ఢీరుం డై యిచ్చె నని దథీచిని వినమే, 7ల9ల 

అడిగిన వృథ నేయక తన, యొడ లాశకలిగొన్న యెబుకు కోగిరముగ చే 

ర్పడ నిచ్చి కీర్తిం గనె నని పుడమికా మును వినమె యలకపోతము ననఘా, 

ఆయిం, దాగ్న్నలు శ్వేనక, వాయసరూవములం దన్ను వలఃతిగ వేడ్ 

ధియుతుం డై మును శిబి తన, కాయము గో నిచ్చె నన జగంబుల వినమే, 724 

ధిరమతులు రంతిచేవవారిశ్చంద్ర, బలుల నుంఛవృ త్తి ,బ్రాహ్యణునిని 

మున్ను నిప్ప వినమె సన్నుతచరితులు, సన్న నైననేండు నున్న వారు, 725 

అనిన విని జరాసంధుండు వారలరూవంబులును చేసుగంభీరభాషణంబులును హు 

ణకిణకాంకంబులును ముజో వ్ర ఛావంబులును జూచి తనమనంబున వీరలు ఛాహైా౯జ 

వేషథారు లైనరాజేంద్రులు గా నోవుదు రని తలంచి యిమవోతులు గోరిన 

వదారంబ కాదు ప్రాణంబు లేనియు నిళ్తు నదియునుం గాక తోల్లి బలీం దు ండకు 

విప, వాజ్యంబున నడిగినవిస్లు దేవునకు నాత్సపద ధ్ర ఫ్లత్షం బెణీంగియు విచారించక 

జగ_త్త్రయంబు నిచ్చికీ ర్హిపరుం డయ్యు త త్త్రోబంధుం డనువాండు బ్రాహణార్థం౭ుం 
pore 

నిజ సాణపరిత్యాగంబు నేసి నిర్మలం బగుయశంబు వడనె నది గావున ననితేర్ధిల 

బైనకాయంబు విచారణీయంబు గాదు శ్రీ రి వడయుట లెస్స యని తలం-చి 

యుదారుం డై కృష్ణాష్థునభిములం గని యి ట్లనియ్, 726 

భూరిగుణులార మామది కోరిక యెఆింగింపుం డేమికోరిననై నక 

ధిరత నొసణంటయే కా దారయ నాశిరము ద్రుంచి మైనను నిత్తున్, 7217 

నావుడుం గృస్లుం డమ్థగధ నాథున కిట్లను భూవెరేణర్థ నీ 

భావము సూనృత వృత శుభస్థితిం జెందుం శుజుంగ వచ్చె మా 

కీవలె నాజిఫిక్న. యితే డిం దృతేనూభవుః జే నుపేంద్రుండం 

బావని యీతం డిం దొకనిం చైళొని యొక్కటి పోరంగాం దగున్, 722 

అన వినీ వాండు నవ్వి యహాహో విన వింతలు పుళ్లు మున్ను న 

న్ననిమొన నోర్వం జాలక భయంబునం బాజితి సెక్కు.మార్లు వం 

చన మథురావురిక విడిచి సాగరమధ్యమునందు డాగవెే 

వనరువానాభ నీబిరుదు వాండితనంబును నాకు వింతయే, 729 

ఇ న్నేల నెప్ప మాయల, బన్నినం బో విడువ గోపబాలక బలసం 

పన్నుని మాగధభూవరు, న న్నెలుంగవె తొల్లి నందనందన పోరన్, 730 

ఉ, కాన రణోర్వి న న్నెదురం గష్ట్రము గాన తలంగు గోత్రభి 
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త్పూనుడు భూరి బావుఎబలదుర్టముం డయ్యును చిన్న యీమరు 

త్చూనుండు మూానుక వ్ర కటదోర్చలళ _క్రికిం జూడం దుల్యుండా 

వీనినెదుర్తు నంచుం 'జెయివీచె జరాసుతుం డగ మా_ర్థి యె, 
క, కరువలిసుతునకు నొకభీ, కరగద నిప్పించి యొక్కగదం దనకేలకా 

71 

ధరియించి నలువురును గ్ర చజం బురినెలి కేగి యచట సమతలభూమిన్, 782 

అక్ష్ర జా. 
ల లో 4. స్త్ yh md జై నసహాయుం డగుభిముడు జరానంధ నితో యుద్ధము సేయుట థితా 

కీ లో / p శో ఇట్ ళో గం ఈ ' p 

సే పరళతాంచరందు పా 'థోధియుగళంబు మృెగపతిద్వితయంబు వృపభయుగ ము 
శ రొ bial శు 

పాదకద్యయనుు దంతావళ ముగళంబు దలవడువీత నుద్దండ లీబం 

గదిసి యన్యోన్యభీకరగడావహాతుల న్నుగృంబుగ విస్ఫులింగములు నెదరం 
ఇంలుదు సన స్రదతీణమండల థ్ మణములను నీంహచం క్రముణములను 

"తే గదిసీ పాయుచుం బాని డగ్గజుచు మింటి 
కెగసి క్రుంగుచుం గంగి వే యెగసీ భూమి 
పగుల నార్చి ఛణచ్భటోద్భటమహోే గృ 

ఘనగ దాఘట్టనధ్యని గగన మగల, 

వ పోరునంత, 

మ, గద సారించి జరాతనూభనుండు వుంకార ప్ర ఘాోోపషంబులం 

జద లల్లాడంగ 'బాదఘట్టనములక సరంసవోభాగ ముం 

గదలకా వాయుజు వెన వ్రేయ నత డగ ధదీప్తాస్యుం డ 

యది తప్పించి విరోధిముస్తక ము వ్రేయ౯ా వాండు వోం దట్టుచున్, 

చ మడవక ఖీవమునేనుండును మాగధ రాజు గడంగి 'బెబ్బులుల్ 

విడివడులీల నొండొరులవీ-శ్రలు మూః:పులునుం బకోష్టముల్ 

నడితల లూరుజూనుజఘన ప్రక రంబులు బిట్టు దయగా 

బిడుగులం బోలువెన్షదల 'బెట్టుగ వ్రైయుచుం బాయుచు౯ా వెసన్, 

లయవి భాతి 

చెడ గడరు వెన్సదలు పాడిపాడిగం దాయకం చెను 

వీడుగు లవనిం దొరల నుడుగణము రాలక 

మిడుంగుణులు పారిం జదల నడర వారిదంతములు 

వడక జడధుల్ గలం బుడమి చలియింపక్ 

వెడచటున మొ త్తియును దడంబడంగ నొ త్తియును 

నిడమగుడు లాంచి తిరుగుడు వడ వ్రైయక్ 
వడవడవడంకుచును సుడివడక "డానీ చల 

ముడుగ కష్ట డొండొరులు వడి ఇెడక పోరన్, 

వ, ఇవ్విథంబునం భోరు చుండ నొండొరులగదాదండంబులు దుమురు 

7838 

734 

735 

786 

787 

లి న౯ా 
రును 
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చెందు వడక సమదది గ్యోదండళుం డాదండమండిత వ చండంబు లగుబాహాుుదం 

డంబు లప్పళించి ముషియుదంబునకు డగతి, 788 టె ధి ౧ 

లయ, గ్రాహీ, 

కాల వెస డా౭చియును గీ లెడలం ద్రోచియును 

దాలునుుబు దూలం నెడకేల వడి చేయక 

ఫాలములుం గతములం: చాల లంవులు క బతు 

వ్రీ ల నెముకల్ మెదడు నేల దువంంరై వే 
రాల విప్రలతతవిలోల మగసనెత్తురులు 

జూలుగొని యోలిం చెనుంగాలునలుగం బే 

తాలమదభూతములు 'ఖేఖనలం జేతులను 
దాళములు తట్టుచు సలీలగతి నాడక్, 789 

ఊఉ, ప్రక్కలుం జెక్కులు౯ మెడలుం బాణితలంబులచేం బగుల్ప్చుచు౯ ' 
ముక్కులు నక్కు_లుం జెవులు ముష్టిహాతి౯ నలీయంగ గ్రుద్దుచు౯ా 

డొక్క_లుం చిక్కులు ఘనక శో రపదావాతి నొంచుచుకా నెటుల్ 

దక్కక సుక్క కొండొరులం డార్కొని 'వేర్కొని పోరి రు ఎగృతేన్, 740 

4, వామని 'మోయచుం బెలుచ వాుుంకృతు విచ్చుచుం బానీ "డానీ కో 

కొ మనుచు న్నొడ ళ్ళగల గుల్ల లతిత్తులుగాం బదంబులం 

గ్రుమ్ముచు ము ఫ్రీ ఘట్టనల స్రుక్కుచు ౩ నూర్చులు సందడింవంగా 

సొమ్ములు వోవుచుం డెలియము౯ మదిం జేవయు లావు జూపుచున్, 741 

వ, బ్రవిభంబున వజ్రివజ,సన్ని భంబు లగునితరేతరముష్టిఘట్టనంబుల  భిన్నాం 

గులె ర_క్టసీ  కళరరంచులతోడం బుష్పిళాశోకంబులవీ:కను 'జేగులుంగొండల 
చందంబునను జూపట్టి పోరు చుండం గ ఎమ్షండు జరాసంధునిజన్య మరణ వ వ్ర "కారం 

బు లాత్త్మ నెటుంగుటం జేసి వాయుతనూభవున కలయిక లేక లావును జేవయు( 

గలుగునట్లు గాం దద్దా త్ర ంబునందు6 దనదివ ఫ్టజేజంబు నిలిపి యరినిరసనో పాయం 

బూహించి సమిీరనందనుండు సూలు చుండ నొక్క_శాఖా ల్ ంబు రెండు 

గాం జీరి వైచి వాని నట్లచేరి చంపు మని సంజ్ఞ గాం జూపిన నతండు నాశీలుబెలిసి 
యవక్రవర్శాక్ర్రముం డై మాగధుం బడం దోచి వానిపదంబు పదంబునం. 

దక్కి బావాయుగళంబున నెండవవదంబుం గదల కుండం బట్టి ను _స్తకపరస్థం 

లుం బెళవెళ యనుచప్పు ళ్లుప్పతిల్ల మ త్తదంతావళంబు దాళవృషంబు నీరు 

చందంబున చాదజాన: జంఘోరుకటినుధో్యదరాంసకర్ల నయనంబులు వేటువే 

అుభాగంబులుగా వ్రయ్యులు వాపి యార్చినం జారజనంబులు గనుంగొని 

భయాకులు లై హోభోకారంబులు నేసి రంత, 742 
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క 

కః 

క్ష 

వ, 

ఆగ్రి కారాగ్భవావిము క్త లగురాజులు శీ కృష్ణుని స్తుతించుట థతా- 

అనిలజుని చేవవతినందనుండును బదాముండును నుదారత నాలీం 

“నములు నేనీ పఠ్నాక్క కమ్మ మున కద్భుత మంది మోదనునం బొగడి రొగిన్, 

వనజాతు డంతం నపణా, వననిధి యును భ_క్రలోకవత్పలుండును గా 
వున మాగధసుతు సవాదేవ్రునిం బట్టను గశ్షైం దన్నవోన్న తపదవిన్. 744 
మగ థా థినాథునకు ము, న్నగపడి చెజసాలలను మజోదుగిఖములక౯ా 

నొగులుచుం దనపాదాంబుజయుగళము చింతించు చున్న యురి శ్భరులన్ «* 745 

ఆయ్యవసరంబునం గృన్షుండు దనదివ్యుచి _త్తంబున మజువ నవధరింవక చెజిలు విడి 

వంచిన వారలు 'వెద్దకాలంబు కారాగృవాంబుల చెక్కు బాధలం బడి కృలీభూత 

శరీరు లగుటం చేరీ ర _క్రమాంసళూన్యంబు లై "లె త్వగ మా త్రావలిష్టంబులును 

ధూ ళిధూనసరంబులు నైన డేవాంబులు గలిగి కేశ పాశిబులు మాసీ జటా 

బంధంబు, లై నశిరంబులతో మలినవ స్తు లి చనుదెంచి యప్పుడు 746 

సీ, నవపద్మలోచను భవబంధమోచను సరతశుభాకారు దురితదహారుం 

తే, 

చ, 

ఆ 

ర్, 

గంకణకీయూరుం గాంచనమంజీరు వివిధశోభితభూషు విగతదోషు 

బన్న గాంతక వావ భ్ _కృమహోత్సావాు నతచం ద జాటు నున్న తకిరీటు 

వారినీలనిభకాయు వరవీతకౌ శేయుం గటినూత త్రథారు జగదిగ్గహోరు 

వాోరవనమాలి కామహి తోరువక్షు, శంఖచ క్రగ చాపద్త శార్జహా స్త స్తు 

లలిత శ్రీవత్సశో భితలవ ణాంగు, సుభగ చారిత్రు దేవకీసుతునిం గాంచి 747 

భరితముదాత్తు లై లె విగతబంధను లై నిజమ స్తముల్ మురా 

సురరిపు పాదపద్య ములు పోక 'జాలిలి మ్రైక్కి నమ్రు లై 

కరములు మోాడ్సీ యోపవపరమకారుణికో త్తమ సజ్జనా_రి సం 

వారణ వివేకశీల మహితా శ్రి తపోవణ పావశోపషణా. 748 

వరద పద్మనాభ హరి కృష్ణ “గోవింద, దాసదుగిఖనాళ వాసుదేవ 

యవ్యయా ప్ర ప మేయ యనిళంబుం గావింతు, మిండిరేశ నీకు వందనములు, 749 

ధీరవి"చార మము భవదీయప దాక యులకా జరాసుతో 

దారనిబంధనో గ్ర ౫ వరితావము నీకరుణావలోకనా 
సారముచేత నార్చేతివి సజ్జనరక్షు యు దుస్థశిక్షయు 

న్నారయ నీకు గార్భములు యాదవవంశపయోధిచం ద్ర మా, :50 

సీ, అవధరింప్రుము మాగఛాథిశ్యరుండు మాకుం బరమబంధుండుగాని పగయకాండు 
వకటిత రాజ్య వై భవమదాంధీ భూత చేతస్కులము మమ్ము జెప్ప నేల 

కమనీయజలతరంగములకై. వడి దీవళిఖవో లెం జూడ నస్థిరము లైన 

గురుసంపదలు నమ్మి పరసాధన (క్రియాగమ మేది తద్భాధకంబు లగుచుం 

త్తే బరంగుననోన ఫ్టిటై రానుబంధముభను 



దళమస్కంధము, ఉ త్తరభాగము 429 

బజలం గారించుచును దుష్ట భావచిత్తు 
లగుచు నాసన్నమృత్యుభ యంబు దక్కి 

మతు లె తిరుగుదురు దోర నుజు లంత, 751 ప 0 = 

కడపటిచేత నై హికసుఖంబులం గోల్పడి రి త్రకోర్కి_ వెం 

బడిం బడి యెండమావ్రలను బాలిళు లై సలిలాళ డాయుచుం 

జెచుమునుజుల్ భవాబ్చివరి: జేర లేక నశింతు కట్టియా 
యిజువములం బొందం జాలము ర మేళ తి లోన ళం మాధవా, 752 

"వేదవధూశిదేదయహితవీథులం జాల నలంకరంచు సా 

పాదసరోజయున్య ము శుభ స్థేతి మాహృాదయంబులందు ని 

త్యో్యదితభ కీమెం దగిలి యుండునుపాయ మెటజుంగం బల్కు దా 
జడ్ Y= 

జ యూ. మోదర భ _క్షదుర్భవపయోని ధి తారణ నృష్టి కారణా, 758 

అని తను శరణము వేడిన, జననాథులశలను నూచి సదమలభశ్తా 
వనచరితుండు పంకజలో, చనుః డి ట్లను వారితోడ సదయామతి యై, 754 

+ జనపతులార మిపలుకు సత్యము రాజ్యమదాంధచిత్తు లె 
ఘనముగ విపులం బ్రజలం గాజీయం బెట్టుటంజేసి కాదె వే 
న నవాుష 'రావణార్టునులు నాశము నొందిది కాన ధర్మపా 

లనమున గాక నిల్బునె కులంబు బలంబుం జి రాయురున్న తుల్, 755 
అదిగావున మమనంబుల చేవాం బనిత్యంబుగాం చెలిసీ, 756 
మరలు థర్మముం దగవు మేరయుం దప్పక భూజనాళిం బెం 

పారుచు సౌఖ్యసంపదల నందంగం బొచుచు భూరియజ్ఞ ముల్ 

గౌరవవృత్తి మత్సరము గా నొనరించుచు మామకాంఘి7వం 

కేరువాముల్ భజించుచు నకిల్బిషం లై చరియింపుం డిమ్లులన్, 757 

ఆ ట్రయిన మరలు బ్రహ్మసాయుజ్య ప్రాపు లయ్యొదరు మదీయపొడారవిందంబు 
లందు జఫేంపొభ_క్షియుం గలుగు నని యాని తిచ్చి యారాజనరుల మంగళ 
స్నానంబులు 'నేయి:చి వివిధమణిభూవణమృ దులాంబర మాల్యాను లేపనంబు 

లొసంగి భోజనతాంబూలంబులం బరితృప్పులం జేసి యున్న తర థాళ్యసామజాధి 
రూఢులం గావించి నిజ రాజ్యంబులకుం బూజుస్టలం జేసీ యనిచిన, 7058 

నరవరు లీచందంబున, మురసంహరుచేత బంధమోవణు లై సు 
స్థిరహర్షంబులతో నిజ, పురములకుం జనిరి శుభవిభూతి దలిర్చన్, 759 

హరిమంగ ళ గుణకీ ర్తన్మ నిరతముం గావించుచును వినిర్మ లమతు లై 

గురుబంధుపు త్రృజాయా, పరిజర మలరంగం గృన్షంం బద్మదళాక్షున్, 760 

బహు వ కారంబులం బొగడుచుం దదుతమచేశంబుబకుం జని, 761 

నలినదళ లోచనుండు దముం దెలిపినసద్ధర్మ పద్ధతిని దగవరు లై 
వైజ68 



480 మదాంధ్ర భాగవతము శీ 
యిల బరిపాలీంచుచు సుఖ, ముల నుండిరి మహితనిజవిభుత్భము లలరన్, 1762 

వ ఇట్లు కృష్ణుండు జరాసంభవభంబును రాజలోకంబునకు బంధమోతణంబును 

“గావించి జాయునందనవాసవతనయులుం దానును జ రాసంధతనయుం డగుసహా 

జేన్చ్రండు నేయువినిధంబు లశగాహ్ర్లూజలు కొని యతని నాండ నియమించి య 

చోటు గదలి కతిపయ వ్రయాణంబుల నింద్రవ స్థపురంబునకుం జను బెంచి 

తార వ్ర చేశంబున విజమయళంఖంబులు పూరించిన చ తివత్షభయదంబును బాం 

ధవ వ్ర 'మోదంబును నగునమృహోఘోమంబు విని పౌరజనంబులు జరాతేనయు 

మరణంబు నిశ్చయించి సంతనీల్లిరి వారిజామండును ఫీమునేనపార్గులతో Cc 

బురంబు ప్ర వేశించి ధర్మనందనునకు వందనం బాచరించి తమపోయిన లెజుంగును 
నచ్చట జరాసంధుని వధియించిన వ, కారంబును సవిస్తోంబుగా నెటింగించిన 

సతండు విస్త యవికచలోచనంబుల నానంద బొప్పంబులు గురియ. నమాధవు 

వమాహాత్మ స్టంబునకుం దమయందలీ భ్ర _్టీన్నే వాదయాదిగుణంబులకుం బరితో 

షంబు నొందుచుం గృష్తునిం జూచి యి ట్లనిరో్కు, 768 

సీ, కములాకు సర్గలోకములటే గురుండ వై. కేజరి ర్లైెనుభవదీయమూూ_ర్థి 
 యంశొంశొసంభవు లగులోకపాలురు నీయాజ్ఞ దలమోాచి నిఖలభువన 
పరిపాలనిపుణు లై భానిల్లుచున్న బా రట్జినీ కొకనృపు నాజ్ఞ నేయ 
టరయ నీమాయ గా కది సిక్క_.మే యేక మె యద్వ్యితీయ మె యవ్యయంబు 

| చి QQ 

తే, నైననీతేజమున కొకవోని గలదె చిన్నయాకార నీపాదనేవకులకు 
నాత్మ పర ఖేదబుద్ధి యెండై న గలచె, పుండరీకాశ గోవింద భువనరత, 764 

రి భర్త రాజు చేనెడురాజసూయంబునందు శ్రీకృష్ణుండు శిశుపాలుని వధించుట థతా- 

వ, అని గోవిందునిం బొగడి య ద్దేశ్రననుముతంబున౨ గుంతీసుకా గ్రుజొండు పరత _త్త గ 

' విజ్ఞాను లైనధరణీసురులను బుత్యిజులం గా వియించి, 765 

సీ, సాత్యనతేయకక్య్ళపళరదాగజోవవూాతిని కామి త్ర వీతిహోత్ర, 
మైల్రైయవై లసుమంతుముధుచ్భంద గాత మసుముతి భాగ్షవవసిష్థ 
వానుదేవాకృత వ్ర ణకణ జై మిని థధామ్యువరాళ రాథర్యకవషం 

లసీత వె శంపాయనాసురిభార్లవ క తువీర నేనగర్ష తి కవ § 
ర ౧ ౬ OU 

'ఆ, ముఖ్యు లై నవరమమునులను గృవుని గాం, గేయకుంభ'జాంబికేయవిదుర 
అగ అస A కురుకుమారబంధుకు లవృద్ధ థారుణీ, సురనరేం ద నైశ రా ద్ర వరుల, 766 

క, రప్పింప వారు హర్షము, లుప్పతిలయ నేంగుదెంచి యుచిత శ యలం 

దప్పక కనుగొను చుండల నప్పుడు విధ్య కృ్షనియతు లై భూమిసురుల్, 767 

ఆ. కడగి సవనభూమిం గనకలాంగలముల, ని దున్ని పాండవా గృజునకు 
. నచట దీతు చేసీ యంచితస్వర్షము "యోపకరణముల నలోవముగను, 768 

ఇట్లు నియమంబున సముచిత శీ యాక లాపంబులు నడపు చుండి రప్పుడు, 769 



క 

సీ, 

వః 

దశమస్కంధము, జ త్తరభాగము 481 

సకలావనీళు 'లిచ్చిన, యకలంకసువగ్ల రత్న హయధనవన్త్ర 

వ్ర కరంబులు మొద బగుక్కానుక లందుకొనకా సుయోధనుని నియమించెన్, 

ఆర్థిజాతము గోరిన్టన స్తుక్ర తెల్లం దగం బంచి యిడంగ రాథాతనూజు 
సరసాన్న 'పానాదిస కలవడార్టముల్ సాళముల్ నేయింపం బననతనయుం 

బంక జోదరువొడ్డం బొయక సం: సరసి దిని కావెంద వానసవతనూజు 

సవననిమి_ త్తం బు సం దిత ద క్ ,నక్టింబు సెంవ్రతో వేగ తెప్వింప నకులు 

దేవగురువ్చద్ధథా శ్రీ, సుశావలులను 

నరనీ పూజింప సవహోదేను న నఖలజనుల 

బొలు: చుమృ క్టూ న్నతతులం దృపులను జేయ 

ద్బాపదిని నియోాగించెను ధర సుతుడు, 771 

అయ సవసరంబున, 772 

హారి శిఖ దండపాణి నికహాత్తజ పాళి సవిరార గుహ్యూశే 
శర శోథివకాభీ వంకరు సాసంచోవ చారణ సిద్ధ సాధ్య కి 

న్నర గరు డోర గామరగణంబులు వచ్చి మఖంబుం జూచి య 

చ్చారువడి తొల్లి రెంణగకును జేయుమఖంబులు నింత యొవ్వునే, 778 

అది గాక యిందిరావిభు, వదములు నేవించునట్టిభాగగ్గము గలుగం 

దుదిం బడయరాని బకాుసం,పడ లెనిషయుం గలవె యనుచుం శ స్తుతినేయక్, 

అప్పుడు, . 775 

అమకసమాను లె తనరుయాజకవర్షము లోని శాజనూ 

యనుఖసి ఛానమంత్ర ముల నగ్ని ముఖం ౫౧6 జేపీ భర్శజూం 

గను మున లంట నే సుం జా ంజరకరూ విదినంబునక నృపో 

సేముయ గి వంగి ల జ సదస్యురు న్యజకోటిం చెంప్రునన్ తి - 776 

వూజించుసస్సు శకం గన గ్ i జాష్పు లె గి రని యశిగిన సదస్సులు దమకుం దోః 

చికవిధంబుఐం బక ఇంరివావ?3ం బులు వారించి వివేశనీలుండును జతుశవచ 

నఫోవిదుండును నగుసహా జేవ్చండు భగవంతుండును యదుకులసంభవుండును 

నైన శికృష్ణునిం జూపి యిమ్మహాత్తుని సంతుష్టుం జేసిన భువనంబు లన్ని యుం 

బరితుస్టిం బొందు నని చెప్పి థర్మజుం జూచి యి ట్లనియె, 777 

కాలము చేశముక్ గృతువ్రుం గర్మముం గ_గ్గయు భోక్తయుం జగ 
జాలము దై వము౯ న్లోకువు వ్ర సాంఖ్యము మం పం త్ర ము నగ్ని యాపహాంతుల్ 

సెళలుం విష్రలుం జననవ్నద్దిలంయంబుల మాతుభూతముల్ 

లీలలు, దాన యై తగ వెలేంగాడు చిక్కటి తేజ విరాశుడున్, 778 

ఇ్రతండె యితంకు గన్ను లొకయించుక మోడ్చిన నీచరాచర 

స్థితభువనంబు వన్నియు నశించు నితం డవి విచ్చి వరాచినకా 



482 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

వితతము లె జనించు బ భవిష్ణుండు విష్ణుండు నైనయట్లియీ 6... UU రం 0 లు జు 
క్రతుఫలదుండు గా కొరుం డొకం చెటు లర్హ్మండు శిష్టపూజకున్, 779 

ఉ, ఈపురుపో త్తము౯ జగదధీశు ననంతుని సర్యశ కః జి 
'ద్రూపకు నగృవూజం బరిత్పితుం జేయ సమ_సలోకముల్ 
వె సరితుష్టిం బొందు బృథివీవర కానన నీవు .కృష్ణుని౯ 
శ్రీపతిం బూజనేయు మెడ నేయక మాటలు చేయు నేటికిన్, 720 

క, అని సహదేవుడు వలికిన విని యశ్వటిజనుఖు మసుజకగిభులును బుసలు 
ముసుకొని వనముల మోదము దనుక నిది లెస్స యసిడి థు జుం శంతన్, 

క, మునిజనమానసముధుకర్మ, వనజాతము లై నయట్టినారిజదళలో 
చనుసదయుగ భప్రయ్యోళన మొగి గావించి తజ్జలంబులు భ కిన్, 752 

క, తానును గుంతియు ననుజుల్కు మానుగ దృువజాత్తీ జయును ను కకములం చెం 
పూనిననీయతి ధరించి ముహోనందము: బొంది రతిశయ వ్రీ తిమయిన్, 788 

క చంచత్కాంచనరుచిరో, దంచితవన్త్రముల నూతనార్కవ్రభ లొ 
మించినరత్నములం బూూజించెకా ధర్మజుడు కృష్ణు జిప్లం సహిన్షున్, 784 

వ, ఇట్లు పూజించి యానంద బొప్పజలబిందుకందలిత నయ నారవిందంబులం గోవిం 
దునిసుందరాకొరంబు దర్శింపంజూల కుండె నట్లు పూజితుం డై లేజరిల్లుపుం 
డరీకాతు నిరీమీంచి వా _స్తంబులు నిజమ స్తకంబుల ధరించి వినుతులు నేయుచు 
నఖిలజనంబులు జయజయాశబ్దంబు లిచ్చిరి 'జేవతలు వివిధతూర ్ రఘోషంబుల 
తొ డం బువ ఎవర్షంబులు గురియించి రయ్యవసరంబున, 7౮05 

క, దమఘాోపసుతుండు దద్విఛ్క నము సూచి సహింవ కలుక న ట్రిలంగాం బీ రము డిగ్రి నిలిచి నిజహ్య_స్తము లెత్తి మనోభయంబు దక్కినహం డై. 786 
వ, అప్పుండరీకాతుండు విను చుండ సభాసదులం జూచి యి ట్లసియె, (87 
క, చాలుం బురే యవావ+ః యా కాలము గడపంగ దురవగాపహాం బగు నీ 

'లేలా తచ్చెను నేం డీ బాలకువచనముల చేత బ్రౌజ్ఞాలబుద్ధుల్ . 788 
వ ఇట్లు దప్పిన కెజిం గౌట్టనిన బా త్రాపాత్ర వివేకంబునేయ నేర్చినవిజ్ఞాననిపుణులు నున్నతసత్త్యగరిస్టులు బవువిధతపో ద్రతేనియమశీలురు ననల్బలేజులు మహో . శ్వర్యశ_క్లిధరులుం బరత శ్లే (వేదులు నఖలలోకపాలవూజితులు విగత పాష్రులుం బరమయోగీందులు నుండ వీరిం హైకొనక వివేకరహితు ల. గోపాలబాలునిం బూజ నేయుటకు నెట్లు సవ్శతించిరి పురో-డాళంబు సృగాలంబున కర్తం బగు లు 

నే యదియునుం గాక, గ్రరి 
నీ గురు దెవళూన్యుండు కులనో త్రరహితుండు దలిదండ్రు, 'లెన్యరో తడవం గాన మప్పులం బొర లెడు నాదిమథార్థివసానంబులం దరయ మానంబు లేదు బవాంరూపి యె వెక్కు_భంగుల వ _రించు భావివ_ర్భనములు వరుస లేవ 



తె, 

ర్క 

చ, 

దళీమస స్క_ంధము, ఉ_త్తరభాగము 488 

పరికింప విగతసంబంధుండు దలపోయ మానిమి త్లంబున మాని సయ్యొం 

బరంగ మున్ను యయాతిళావమునంజేనీ వాని కెక్క_ద యీయదువంశ మెల్ల 

దివ హా లేజంబునెల్ల 6 గోల్పడినముతండ్కబ, బ్ర హ్లాబుపి, నేన్యుండగునె గోపాలకుండు, 

జారుడు జన్లావధియును జోరుండు ముప్పోకలాండు సుముహిత ఛ్రాజా 
బార క్కి క్రి యలకు నరు డ్కె వారక యితం డనుచు నశుభవాక్యస్న్ఫూ ర్తి రన్, 791 

అని తను దూజు నాడిన మురాంతకుం డాశిశుపాలువాక ర్థిముల్ 

విని మదిం జీరికిం గొనండు విశ్రుత"ఫే రవరావ మాత్మ (7 

కొననిమృ గం ద్రు రీతి మునికోటియు రాజులు బద దనాభు నా 

డినయవినీతభాషలకు జెందమునం గడు వంత నొందుచున్ . 799, 

వీనులు మూనీకొంచు విన విస్త య మంచు ముకుంద మాధవ 

శ్రీనిధి వీని నేగతికిం 'జేర్చదొ యంచు దురాత్తుం డిట్టుచు 

న్నానరనాథులు౯ మునులు నచ్చట నిట్యక పోవ బాండుసం 

శతానము లప్రమేయబలదర్చమ హోద్ధతరివచిత్తు (లై "లె, 798 

అప్పుడు కేక యస ంజయభూవతులుం దామును వివిథాయుధపాణు లె యదడల్చి 
నిల్లిన వాడును బిజుతివక యదల్సి పలుకయు వాలునుం గైకొని 4 భుజాగ ర్య 
దుర్యారుం డై ౩ నోవిందునిం దదనువర్హు లై నవారలం గుపితుం 3 డై నిందింప నవ్వు 

కుందుం డ్యాగ్రహూంబున లేచి తనక కైదుర 'నెదిర్చి యున్న శిళుపాలుని రాకకు 
ణా౦ంబుల నీకీరచుచు నాతణంబ తన్న స్థకంబు నిశితథారాకరాళం బైనచక్రం 
బున నవ క్రృపర్శాక్ర కముం డై రుధిరంబు దొరంగం దునును నమ్మహోకలకలం పోక 
రించి చైడ్యబలరబులు 'దదీయపతుచరు లై నభూవతులును "గనుకనిం బటిచి 
రయ్యువసరంబున, 794 

క, మునివరులును జనవతులునుు గనుంగొని వెజు: గందం డ్రైద్యూగాత్ర మునందుం 
డనువను తేజము వెలువడ్కి వనజోదరుదేహామందు వడిం జొచ్చి నృపా, 795 

వ, అనిన మునివరనకు భూూవరుం డి ట్లనియె, 706 
క, కమలాతుని నిందించిన దమభాోవపతనూభ నుండు దారుణమలకూ 

వమునం బొందక యే కి శ్రీయ సుముహితమళతిం గ ఎమ్షునందుం జొచ్చె మునీం ట్రా 
వ, అనిన శుకయోగి రాజయోగి కిట్లనియె, న్ా 

మ్ ,మధ్ధుదె దై. క్యాంతకుమిోందివుత్సరమునకా మత్తిబ్లి జన న్శత్ర యా 

వ 

వధి యే హప్రొద్దుః దదీయరరూపగుణదివ్య థ్యానపారిణన్ధే 

నిధి యావ శిశుపాలభూవిభుఃశు "తా నిర్గూతనర్యాఘు డై. 
విధిరుద్దా దాదుల కందరానివదవికా వే పాంచె నుర్వీళశ్యురా, 799 

అంత థర్మ్మ నందనుండు బుత్యిగ్దణంబులను సదస్యులను బవహాుదథీణలం దనిపీ 

వినిథార్చనలం బూజించి యవభ, ఫథన్నానక్రి క్రి యాపరిత్ *షంబున, £00 
జ క అనాలే 

ఆ ఎకు bree 
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సీ, మురజమృుదంగగోముఖళంఖడిండిమమంవాదిం వము లంబఏము నిండ 
గవిసూతమాగ ధగాయక వంద వై తాలికవనుతు లందం'క బెరకు 

వితతమర్గళ వేణు వీణార వంబులగతుఖకు న ర్తకీగతువు నెలంగం 

దరళవిచి త త్రకథ్యజసతా కాంకితన్యంవనగజవానిదం యము. లెక్క 

తే, సుతసహోదరహీతపురోహితజనంబ్సు గటక కేయూర హోర + ౦కణకిదీట 
వస్త్ర మాల్యాను లేపన ప్రా వాతములన్సు విభవ ముప్పారం శ్లో నేనీ వెడల నంత, 

వ, మజియు యదు సృంజయ కాంభోజ కురు కేకయ కోసలభూ పాలముఖుష్టలుచతు 

ర్విధనే నేనాసమేతు లై ధరణి గంపింస వెన్నడి నడ తీర బుత్విజ్నీ కాయంబును 

సదస్సులను (బ్ర బ వ్రాఘోవంబు లొలయ మున్ని స్మెటికొని నో భ మాసానూన వ్ భా 

భాసమానసువర్ల ర్ల మయమాలలి కాదిన్యమ ణిహారంబులు గంఠంబునం చేజంల్ల ను 

న్నతజవాళ్యంబులం బూన్చినప్రువృరథంబు గళ త్ర సమేటుం డై యెక్కి... “యతి 

మనోవారవిభవాభిరాముం డై చనుజెంచు చుండే నవ్వుడు వారాంగనాజనం 
బులు దమతమవారలం గూ డికొని, 802 

సీ కనకాద్రి సానుసంగతశేకినులభాతిం , గమ్ వీంప్రల గునినీ యాడం 
దరళ రోటంక ముశ్తాఫలాంళుద్యుతులో 'చెక్కుటద్దముe తోం జెలిమునేయ 
బొలసీ యదృళ్య మై మె వోనీ స్మక్ర్తామెఅుయగసల గ్ తులం గటాతదీధితులు దనర 
మంచుపై నెగయ నూ(కంచుజక్క_వ లన జన్నులు జిలుంగుకంచలల నటును 

తే, మహితకుచభారకంపితమభ్య లగుచు 
నర్ధి మొలనూళ్లు మెజయం బయ్యుదలు జీరం 

న నెనరో జాతకంక ణకగణనములును 

జగణనూపురఘోపముల్ సందడింప, 808 

మజీయు గ రాం రచన లందంద మందగవునంబునం జెండ ఘర్మజలబిందు 

సదోవాకండ భి తివుందవోసచం ట్ర క సుందరనవదడనారవిందంబుల  నిందిందిరరుచిర 

చికురబ్బందంబులు చింద అవందణజు చై సందడగొన నమందానందహృదయ ంలే 

సువర్ష్య శృంగసంగతంబు శ లె నసంకునోద దమలయజముఖసుర ఛతీ వోయంబులు సము 

చాయంబు క. తమతోయంబుల వారివయిం జల్లుచుం జెందొవల. గాందలిరుల 

రచియించినచిమ్మనం గో వులం చావులు గలవూందేనియలు నించి చావులు చెలిపి 
“శేనలు మాణ చ్యైవల నుండి యుములం గస చమ్తుచు మృగ మణకుంక మపంః6 
బును గొంకక వింకంబుల జంకే లొలయం బంకిఒసః షభ బు అగుమొగంబుల 
నేనుటించి చరుముచు నుల్లంబులు వల్ల వింపం చెలడరి యండియలు గల్లుగ 
బ్లని మొరయం గ్రైళ్లు దాంటుచుం జారుచంది ౯ సొ: ఘనసాం భూాలిమిభితరజనీప 
రాగంబు రాగంటు రం౭ంజిల్లం గరంబులం బని కొని శిరంబుఓం ఒల్లుచుం జి త్తం 
బుల నమ మ త్తకాశినులన్భ త్తే తంబు లగుకుచంబుల శత్రు వత్తు మని చి త్తరించు 
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పువ్వుగుత్తులం ద _త్రీఅంబున వై యుముం బరిహానసీంచుచు ననో బ్టన్యకరకిసలయకనక 

కరండభరితం బగుసన్నీ ఠం జెంగావిజిలుంగసయిుట్టంబులు దట్టంబుగాం దోంగి మ 

ర్య ంబులు బయలు పడిన నగ్గలంబు లగునీగ్గులకు కాకి ప్పిదంబు లగుతేమకను జెప్ప 

లడ్డంబు చేయుచు? బుళుషులుం దాము నాశాను లభిఠరామలీలారసో క్షు లెనయ 

నరతరంగంబుల సంతేసంబునం బంతంబులిచ్చుచు వసంతేంబు లాడి రవ్యళ 

నతులవిమానారూథు లె నయిం ద్ర పురంధీజనంబులుంబో లె హోటకశిచిక లెక్కి 

నిజచేటికాజనంబులు నేవిందం జను చెంచుభూ కాంత కొంతాజనంబులుం దముసర 

సంబులకు నర్హ్శంబు లై నధరణపాలవధూ ఒలామంబు లాదరించు చెలుల-వై 6 దమ 

సఖీజనంబులం బురీకొల్సి చల్సించుచు భావగ ర్చితంబు లగువారిచతురసర 

నోక్తుల మందహాసచం ది, దికలు ముఖకమలలీలావిలాసలక్షీం బ్ది సేయం జని 

రివ్విధంబున నిజసాస్ర్తాజ్యవిభవంబు స్రూజక్టింబుగా “సజాతెకేత్రు తుండు గంగా 

స్కవాహంబున కరిగి యందు నిజసథధూయు కుం చై కాన్తా/ క క్ర ప్రోశారంబున నవ 

భృథస్నానం జబాచరించె నాసమయంబున, 804 

అనిమిషదుందోభిఘనన్నిస్ఫనములు వీతెంశాః బుష్పనర్ష ము గురినె౯ 

మునిదేనపితృమహీసుర, వినుతులరవ మెసలొ నపుడు వినులచరి త్రా, 805 

నరు 'లెట్టివాపు హ్నన్గు గర మర్టిని నెద్ది చేసి గతకల్యహం Gc] 

చరియింకు రట్టియవభ్ళథ, మరుదుగం గావించి రెలమి నఖలజనంబుల్, 806 

అంత ధర్మ తనయం డభినవమృదులదుు కూలసుర భికుసువముమూలి కొను 

లేపనను:లు రత్నదివితభూవ.ణా, వళులు దాల్సి ౩ టై భవమున నొప్పి, 80? 

అంత నవభృథస్నా నానంతరంబున మరలీ చను దెంచి, 809 

పాండుతనూభవ్యాగ్యజుండు పాండుయశోనిధి భాసమానమా 
రాండవిభుండు యాజకసదస్యమహీసుర మి త్రబంధురా 
బృండలిం బూజ చేసి బుధమాన్యచరిత్రుయ వారి కిచ్చె నొం 

డొండ దుకూలరత్న కనకోజ్ల జ్జ పలభూహణముఖస్థివ సు సువుల్, 80) 

అట్లు నారాయణవరాయణు లై. 'జేవనమూన ద్ర "కాళ (వఖావంబుల సకలనరనారీ 

లోకంబు లనర్ల రత్న మయభూ పణమాల్యాను లేవనుపులు ధరింధించి పరమా 
నందభరికాత్తు ౨ లె యొప్పీ యుండి రంత, 810 

సునిశితభ క్లిం దన నృఖముం జూడుగ వచి" నయ ట్ల'దేవ ; తా 

మునిధరణీసుర్మ 1 రభూవరవిజ్జనళూ ద్ర కోట య న్ 

జ్ఞనవరచందు చె నుచితంత్కృతులం హతోపచిత్తు లై 
వీనయముతోడ ధర్మజుని వీడ్కొని పోవుచుం చెక్కు భంగంల న్, 811 

చ, హారిచరణాంబుజాతయుగ భార్చకుం డై చినుపొందుపాండుభూ 

వరసుతురాజసూయమఖ వై భవముకొ నుతీయించుచుకొ సమా 
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దరమున నాత్ర భూముల కుదారత నేంగిరి ధర్మ సూనుండుకా 

సరనీజనేత్రు తుం దా ననువంజూలక యుండు నుటంచు "వేండినన్, 812 

వ అట్లు పాండవా గ్రజు ప్రార్థనం గైకొని దామోదరుండు సమ _స్టయాదన్చలను 

గుకస్టలికిం బోనం పే బనిచి క తిషయప సరిజనంబులుం దానును నశళినికిం చి యంబు7గాల 

దన్నగరంబునం బ్ర బ మోదంబున నుండె నని చెప్పి మణీయు ని ట్రనియె, 218 

జనవర పాండుభూపతనుజాతుండు దు స్హర వా మనోరథా 

సీని సర నీరుహాతు? డనుకెప్పకతంబున ఇ దాటి భూరిశో 
భనయుతు డై మనోరుజయుం బౌనీ ముదాత్మకుం డై వెలి న 
వ్వనరుహనాభుదాసజనవర్యులకుం గ లవే యసాధథ్యమనుల్, 814 

వ, అట్టియెడ, 819 

ఆ, రాజసూయమఖవర వ్ర భావమునకు 

నఖలజనులు మోదమంది రప్రుణు 

కలువవమూననుండు కులపాంసనుండు సుయో 

ధనుః డొకండు దక్క ధరణినాథ, 816 

వ, అనిన విని శుక యోగీంద్రునకు: బరీతీన్న రేం దుం డి ట్లనియె, 5617? 

ఆ, అఖిలజనుల కెల్ల నానందజనక మై, యొనయుమఖము కరుకు లేశ్యరునకుం 
గర మసహ్యూ మెనకారణ మెయ్యది, యెలణుణగం బలుకు నాకు నిద్ధచరిత, 818 

చ, అనిన మునీం దు డి ట్లను ధరాధిపుతోం గురురాజు పాండునం 

దనులచెస న్ననేక దురితంబులు నిచ్చలుం జేయు చుండు వై 

నను నొకనాండు పంకరువానాభ దయాపరిలబ్ధభూరి శో 
భనజిత దేనదై త్యనరపాలకరాజ్యరమామవహవా శ్వ మై, . 819 

చ, వెలయుననూనసంపదల విశ్రుతకీరులు మిన్ను ముట్ట బెం 
పలరినపాండుభూవరసు తాగ్రజుః  డంతిపురంబులోన ను 

జ జ (లనుణిభూవణాంశురుచీసాలము పర్వం బయోజనాభు ను... 

త్క_లిక భజించుచుకా ఘనసుఖస్థితి భూరిమనో హారాకృతిన్. 820 

వ, ఉండం గనుంగొని యదియునుం గాక యొక్కనాండు లలితాష్ట్రమిళ ఛొంక బింబం 

బుల విడంబించుచు నిం ద్ర నీలరుచినిచయంబు నవవాసించుకుటిలకుంతలంబులు 

నటనంబు సలుపం దనరునిటలఫలకంబులును బుప్ప చాపు చాపంబురూష్ర నేపు 

మాఫుభూ)యుగో పొంతంబు లై లై. సౌదామనీదామరుచిస్తోమంబు లై కర్ణాంతనీ 

మంబు లై యంజనంబులతోడ “రంజిల్లునే త్రకంజంబులును నవమల్లి కాముకుళవి 

భాసీతదంతమరీచికానిచ యోద్దిపితదుంద హోసచం ద్రిగౌథవ భీతంబులును ముకు 

రోషమితయులు నై కక్ష క కుండల మణినుకిచిజాలరబులు చెరసి బహుప్ర కారం 
బులం బర్వం చొలుచుక పోలపాలికలును విలసిత ప్రై చేయక ముశ్తాఫలసోరనిచ 

చ్ 
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యంబుల కిమ్తు'చూపక మీసమిసని వసగల మెటుంగపలు గిటిపొనవిరాటినం బగులు 

ననం బొగడం దగి మొగంబులకుం బుటంబులెగయు నుత్తుంగవీనకచభారంబుల 

చ్చే (గు లాయగలేక తూయగాడుచుం గరతలవరి మేయంబు లగుమధ న్థిభాగ ంబులును 

ఫునజభునమండలావతీర్ల కాంచన కాం -చీకలాపకింకిణీకలకలనినా దో ల నితంబు 

లగుకటి ప, వ చేళంబులును సల్లలిత వాల్ల కషల్ల వకాంతుల మొల్లంబులం గొల్లలు 
గొని యఫ్ రామంబులై న్లోబి భిల్లువద పాణితలంబులును నలసగతులం బదంబులం 

దనరుముణినూపురంబులు గోవురంబులం బ్ర తిస్గనంబు లొలయ మొరయ నల 

రుచర ణారవిందంబులును రత్న వలయుక ంక ణాంగులీయ కొదివిఏిధ భూషణ ద్యుతి 

నిచయంబు లుప్పమరిచికరనిచయంబుల ధిక్కరింవ  వెలుంగుక రకంజంబులును 

మృగమదఘనసార వారి చంద నాగరుకుంకుమహుకంబులభాసురంబు లగువాసనలు 

నాసారంధ్య/0బులకు వెక్క_సంబులై పాలయుసా భాగ ఫ్టంబులు గలిగిచె చైతనర్ణింబు 

నొందినమాణిక ఫ్రపుబొమృలవిధంబున గగనమండలంబు నిర్ణ మించి వసుఇా 

తలంబున సంచరించుచం ద లేఖల చెలువ్రున కృంగారరసంబు మూ ర్రీభవించి 

జగంబుల మోవావబులు మోహినీదేవతల్ చందంబున విలనీంచుమూధవ 

వధూసవా స్రంబులసంగతిని సౌదామనీలతయునుం బోలె నొప్పు చుండెడు 

ద్రుపద రాజనందనవిభవంబును శా జనూయమపోధ్యరోత్సవంబునం జూచి చిత్తం 

బుత్తలవడ సుయోధనుండు సంళతాపానలంబునం గ్రాగుచుండె నంత నొక్క 

నాండు ధర్మనందనుండు నిర్మలం బగుసభాభవనంబునకుం జని, 821 

సుతసహోదరవురోహిత బాంధవామాత్యవరి చారభటకోటి బలసీ కొలువం 
గలితమాగధమంజుగానంబుం బాళకవఠనరవంబును శ్రామద మొసం 

గంకణయుణర్భుణత్కా రంబు శో సల్ల సరసీజాననలు చామరము లిడ 

మయవినిరి తసభామభరింబునను భాసమానసింహోసనానీనుం డగుచు 
సమరగణములు గొలువం బెంపారుననిమి 

చేంద్రు,తై వడి మెజునీ యువేంద్రుం డలర 

వరుసః గొలు వున్నయ తతి దురెఫీమాని 
శొధమాత్సర్యధనుండు సుయోాధనుండు, 822 

కాంచనరత్న భూహణనికాయముం దాల్సి సముజ్జ జ్ఞ లప భో 

దంచితమూ ర్తి నొప్పి వణిపోరులు ముందట. గదు వాయ వా 

రింప సపశోదరుల్ న వవలేణుర్ణిలు పార్శ గముఠకా భజింవ నే 

అతెంచెను శాజసంబున యుధిష్టిరుపాలీకి వై భవోన్నతిన్, 828 

అట్లు సనుదెంచి మయమాయామోహితం బై నస భాస్థలంబునందు, 824 

సలిలములు లేనిళావ్లన్న వలువలు వెన నెగయం దిగిచి వారక తోయం 

బులు గలచోటను చజేలరబులు దడియంగం బడియె నిజవిభుత్వము దజుంగన్ 825 
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క, ఆవిధ మంతయు: గనుంగొన్ని పావని నవ్వుటయు నచటిపారి న్రలును గాం 
తావలీయును యవముత గచసూడు, బావికి జేసన్న 6 దము వారిరివంగ న్, 826 

వ దామోదరానుమోదితు లయి మజపేోరవంబుగాం బరిపోనయులు నేనీన సు 
యోధనుండు లజ్ఞావనత ఎదనుం డై కుపితమానసుం డగుచు నయ్యొడ నిలువక 
వెలువడి నిజపురంబున కరిగా నయ్యవసరంబున ధీసిశాలు _రైనసనభానదు లగు 
నచ్చటిజసంబులకోలావాలంబు సంకులం బైన నజాతశ త్రుం'కు చిత్తంబున విన్న 
నై యుండె నహ్వుండరికాతుండు భూభారనివారణకారణుం డగటంచేశీ (sn 

దురో్యభనునపహాసంబునకుం గా దనం డయ్యె సంత, 827 
క, హారి ధర సుతుని వీడ్కొని, తరణీహితబంధుజనకదంబము గొలువం 

బరితోవమునం గుళ స్ధల, పురనునకుం జని మోదముస సరనాథా, 328 
చ, జనవరబంధమోశత్ణముం డై దన్థివధంబును బాండురాజనం 

దనమఖరతణంబును నుడారతః చేనినయట్టి దేవ! 
తనయుచరి త్ర భాసురక థావఠనాత్రుబు గాంతు రిష్టశో 
భనబపాంపు త్ర కీర్ణాలును భ వ్యఫివేకము విన్లులోకమ న్, 829 

క్క అని భుక యోగీం ద్రుం డ, మను జేంద్రునిం జూదీ వలి మజియును శ్రీశ్చ 
స్థునియద్భుతకర్ష ంబుల్బు వినివింతుం జి త్సగింపు విమలచరి ఫ్రా 830 
-అఠ సాల్యుండు శివ పృసాదంబున సౌభకవిమానంబు వడసీ ద్వారకాపురి పై దండెత్తుట 9ఆా- 

సీ, వనుధేశ విను మును వె దర్శిపరిణయచేళ దోర దశిళుపాలభూమి యా డా వరునకు దొడ్చడ నరుదెంచి నై నికావలితోడం దడరి దోర్చలము దూలి 
హరిచేత నిర్జి తు లైనరాజులలోనం టే ద్యూనిశలికాండు సాల్యభూమి 
పతి జరాసంథాదిపార్థి నప కరంబు విన మత్సరానలవిపులశిఖల 

తే, థ్యాత్తి నిటవిరాంద వీతయాదవము గాలం 
గడంగి నేయుదు నని దురా గ్రవాముతోడం 
బంతములు వల్కి యటం జని భరితనిస్థం 
దవము గావింవం బూని సుస్థలమునందు, తిం] 

క ధృతి వదలక యు గ్ స్ట్తిం ట్ర్ తిదినమును బిడిశెం డవనిరజ మళనము గా నతినియమముతో నావళ్ళు పతి శంశరు ఖాలనయను భర్చు నుమేశున్, 882 
క్క, చెదరనినిజభ కీని దృత్సదవపద ము లాత ' నిలిపి పాయక యిశచ్వోం ద్క ల 

డుదిత (క్రియ భిజియించిన్న మదనారియు వానిభ_క్టిమహిదు కు వళు; బై, £88 
క, బోరనం బృత్యత్షం బై, కోరినవర మేమి మయొనం గొనరక్ష యిత్తుక్షా లో వ్ ౬ సీస వారక వేడయువు ఉన్నను నారాజతపోధనుండు వారునక్షుం చ్చి తిన్, 884 తే, వందనం చాచరించి యానందవికచ్క వదనం డై నొస లంజలిం గదియం జేర్చి శీ తదయా కార నన్న రథ్సీంచెబేన్తి సెఅుంగ వినివింతు వినుము మదివ్సీతంబు, 
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తే గ రుడగంధర్భయతురాతుససురేం ద, ,సరులణే సాధ స్టవడక నావలయునెడల 

న థ్ పథమునం డిరిగెడునట్టినుహాత, వబావాసమం నాకో దయసీయు వరద యీశ్, 

వ, అని యభ ఫ్రక్టించినం బి సన్నం డై హరుండు వానిఫోర్కి కనురూపం టైన 

ఫురంబు నిర్మింప మయుని నియోగించిన నతండును నట్ల చేనెద నని కామగమ 
నంబును నతవి_స్త్యృతంబును గా లోవాంబున నిర్మించి సౌభకం బనునామం బిడి 

సాలుగన కిచ్చిన వాడును బరమాసందంబునం బొంది తద్యిమానారూఢ్డుం జై 

యాదవులవలనిఫ్రూర్ము వై రంబుం దలంవి దర్చాంధ చేతస్కుం డై ద్యార కానగ 

రంబుువై 6 జని నిజనేనాసమేతంబుగా;: దత్పురంబు నిరోధించి, 8837 

సీ, సరిదుపవవనసరోవరములు మాయించి బొవులు గలంచి కూవములు నెజీచి 

కోటలు వెన వీటతాటముల్ గావించి పరిఖలు పూడ్చి వప్తములు దొబ్బి 
యట్టళ్లు ధరం గూల్చి యంత్రముల్ దునుమాడి కాంచనధ్వజపతాక ములు నజ! 
భాసురగోపుర, పాసాదహర్థ్యేందుశాలాంగణములు భస్మములు చేసి 

తే, విమలకాంచనరత్నా దివిపిభవ స్తు 
కోటి చెల్లను నందంద కొల్ల వుచ్చి 

a «9 

ప జలం జెబిపట్టి దొరలను భంగ వెట్లి 
లీ లు ఠఉు 

దణీమి యిబ్బ్భంగిం చెక్కు బాధల నలంచి, 838 

చ, మదమున నంత బోవక విదూనయుతంబుగ న థ్, వీధికి౯ా 

గొదకొని యేపుమె సెగనీ కొంకక శ_క్షిశిలామహీరువా 
వప్రదరము లోలిమైం గురిని బంధుర భూమివరాగశర్క_రల్ , 
వదలక చల్లుచుకా వలయవాయునవుచే దిశ లావరించుచున్ , ధల 

వ, అట్టియెడ, 840 

క, చటులపురత్రయదనుజ్యోత్కటదు_స్తర బాధ్యమానథారుణిగతి న 
స్పుట'ఖేదన మెంతయు విస్ఫుటవీడం జెంది వగల సుడివడు చుండన్, 8:41 

చ కని భగవంతుండు౯ రథిశిఖామణియు న్నగణురౌాకి జేయు డ 
జ్ఞనముల నోడ కుండుం డని సంగరకాతుక మొప్ప దివ్యసా 
ధనముల బూని సై నికకడంబము గొల్వ ననూనమిరానకే 
తనరుచి గ్రాల నున్నతరథస్థితుం డై వెడ ల౯ రణహోర్వికిన్, 842 

న్క అయ్యనసరంబున, 843 

చ, సమధిక బాహా: త ర్యజితచండఓరోభులు వెళ్లి కున్న త 
థమ గద భఖాను.వింద శుక సాత్యకి సారణ చారు దేష్ట సాం 

బ మకరశేతనాత్శజ శ్యఫల్కతనూభవ తత్పహాోదర 
వ్రచుఃఖయదూ_త్తమల్ నిమతభంజను లై కృతవర్శ మున్నుగన్, 844 

క వారణవాజిస్య్రృంద న, వీరళటావలులు సనిరి విశ్వము వడంకకొా 
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ఘా రాకృతి వివిధాయుధ, భూరిద్య్యుతు లర్క.బింబముం గబళింపన్ , 845 

వ. ఆని యాగోవిందనందనస్యందనంబు౯ బలసందోవాంబునుం దలకడచి యదు 

సైన్యంబులు సాల్యబలంబులతోడం దార్కొని చెకయునప్పుడు డేవదానవసం 

కులసమరవిధంబునం దోములం బయ నయ్యెడ, 816 

ను, వితతజ్యా దయటంకృతుల్ మదజలావిర్నూతశుండాలఘీం 

కతు లుద్య్భద టవాుంక్కతుల్ మహిత భేరభాంకృతుల్ ఛీవణో 

ద్ధతనిస్సాణధణంకృతుల్ వశట యోధ వ్రాతసాహంకృతుల్ 

కుతలంబు౯ దివి నిండ మ్రోనె రివుసంటోో భంబుగా భూవరా, 847 
మ, హారిరింఖారథ చేమిసద టపదవ్యాఘట్టనోద్దూతదు 

_ససధూ లవటలప్రభూతనిబిడ ధ్యాంత వ్రవిధ్యంసకృ 
తృర కాతాసిగదాదిహేతిరుచు లాశాళంబు నిండకొ వియ 

చ్చరదృక్కుల్ మిజుమిట్లు గొల్బ సమరో త్వానాంబు సంధిల్ల (గన్. 848 

చ, తలకొని నై నికుల్ గవినీ తార్కొ_ని వేర్కొని పాని -డాసీ యం 

కిలి గొన శెమ్దులమ్థులం బగిల్చి నొగి ల్చితరేతరుల్ తలల్ " 
నలియంగ మొ త్తియొ త్తి నయనంబుల నివ్వులు రాల లీల నాం 
దలలు లలాటముల్ ఘనగదాపవాతి నొంచి కలంచి పోరణగన్, 849 

వ, అయ్యవసరంబునం బ్ర ద్యుమ్నుండు గనుంగొని, 850 

ను, అనయంబుం గలుషించి సౌభపతి మాయాకోట్లు చంచచ్చ రా 
సననిర్లు కృనిశాతదివ రిమహిక్యాస్త్ర శ్రే ణిచేంద క ణం 

బున లీలాగతి న థ్రగుల్ మనములక్ భూషింప మాయింటె న 
వ్వనజాతాప్తుండు భూరిసంతముసముకొ వారించుచందంబునన్, 851 

వ, ముజీయును, 852 

చ, అతిరథికో త్తముం డన నుదంచిత కొం చనప్రంఖపంచవిం 
శ తివిశిఖంబుల న్నతనినై నికపాలుని నొంచి యుగ 6 డై 

శతశతకోటికో టినిభసాయకముల్ వరంగించి సాల్వభూ 

పతికకుదంబు నొంచి లయగా రవుశై వడిం జేర్చి వెండియున్ 858 

చ, పదిపదియమ్తు లక౯ మనుజపాలవరేణ్యుల నొంచి రోషముం 

గదురగ మూండుమూండుశితకాండములకా రథదంతివాజులం 
జదియంగ నేసి యొక్కొ_క్షనిశాతకరంబున నై నికావలి౯ 
మదము లడంచి యి ట్లతం డమానువలీలః బరా క్రమించినన్, 854 

క్, దుర్తానవహరునద్భుత, కర మునకు నుభయనె నిక వ కరంబుల్ 
జర క్ ణా నిర్భలమతి నుతియించిర్సి భర్యాచలధై వ్య విగతభ్రయుం బ్ర ద్యుమ్నున్ 1 ర 

్రవసరంబున, 866 a tyre rips 



దశనమస్క_ంధము, ఉ_త్తరభాగము 

ఉ, సాంబుని సాల్వభూవిభుండు సాయకజాలము లేసీ నొంచినక౯ా 
జాంబవతీతనూభవుండు చాపము సజ్యుము నేసీ డాసీ సా 
లుం బదియేనుతూప్రల నవోన్నతవక్షము గాడ నేసి శా 

తాంబకవింశో తి న్నతనిసౌభక నుల్ల లనాడ నేసినన్. 

చ గదుండు మహా గృవృ త్తి త్తి నిజకారుక నిర్దత వి విస్ఫురదిిధుం 

తుదవదనా -భబాగపీతకుల్ : ఎరంగింది విరోధిమ 7 స్తు ల్ 
గసదులుగు గప్పి యొత్తుము 1 గకుందికేవ్ని కేనా శ్లీఛిల్ర” రం డై 

లీ వూ అని జి | 
చదల సు: నతో సుతింవ రథిస స త్త; ణి ప్ప వౌ ల్ చంద్రమా, 

డ్, సాత్యకి చండరోషమున హెన్వోయుపీనర భారి స్రాభసాం 

గత్య చతుర్షథో గ గబలగాఢతము కపటళాంబు ఖాసు 
దిత్వమయూ: ఖభాంపరుచితీ వ్ర శరంబులం జూవినై నిక 

స్తుత్యవర్శాక్ర కము సృకటదోళ ర్స లంం టే వింపిల్లె భూవశా, 

ఉత్సాహము, హానుపందుం డుద్లతి౯ వివతపతునై సదు 

రానకాననానలోప వమానచండ కాండసం 

తాన మూన నేనీ చూర్తి రి తంబు చేసిం జావవి 

ద్యానిరూఢి చేవళావితాన మిచ్చ మెచ్చంగాన్. 

ఉత్వాహాము, చారుదేస్ల సం జాగ హించి న్ు క్రుభీషణో దో 

స్వ్పారదర్చ మేర్పడక నిశాతేవాణకోటిచే 

దారుణ ప తావసాల్భదండనాథ నుండని౯ 

మారి ఆేంగనట్లు విల్కు_మార్చి చేర్చి యార్చినన్, 
క, శుకుం 'డాయోధనవిజయో, త్పుకముతి బాహాబలంబు సొవ్పడ విశిఖ 

(వశరంబులం దను శౌరా్టు ధికుం డన విద్యెషిబలతతిం బరిమార్చెన్, 

ఉ, సారణు: డపుమై గడినీ శా త్రవవీరులు సంచలింప దో 

స్సార మెలర్చం గుంతళశరళ _క్రగదాయురికాద తులా 

వారక వాజిదంతిరథవర్షములం దునుమాడి కాలర్ 

వీరముతోడం బంవె జమువీటికిం గాంపుర ముగ్తృమన్నూర్హి ర్తి యె, 

ర అ క్రూరుడు దదనుజులు సృవక్రపరా శ్రమము వ మెజనీ వైరుల బాహో 

వికృముమున వధియించిర్సి చక్ర క్ర (పాసాదివివిధసాధనముల చేన్ ం 

మం కృతవర తీతినాయకుండు వకఖశే, ణిం బ్రృమత్తార్యధి 
శ్రీతవర్త ంబులం జించి మేనుల శకేచ్చి ద్ర దంబులం జేయ న తీ 

ద్భోతకర్తం బని నై నికుల్ వొగడ కోతుల దూలుచో సంగర 

తీతిధర ౦బుం దలంచి కాచె రథిః శ్రే, ష్టుండు భూమిాళ్య రా, 
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వః అయ్యువసరంబున సాల్వుండు గోపోద్దీపిశమానను సుం డై యుండ మాయావిడం 
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బకం బైనసౌభకం బప్పుడు, 866 
ఒకమాటునభమునః బ్రకటంబుగాందోంయ నొకమాటుధరణి వై వొయ్యనిలుచు 
నొకమాటు శే లమ _సన్టకళున వ పించు నొకవరి చరియించు నుదధినడును 

నొక్కతోయంబున వొక్క టియెయుండు నొక్కె_డం గనుంగొనం చెక్కు. లగును 
నొకమాటుసా బ్యసంయు నము పొడసూభు నొకతోయ మన్నియు నుడిగితోంచు 

నొక్క_లేస కొజవి యుశుగక త్రివ్పిన గతి మహో గృన్భ త్తిం గాన వచ్చు 
మజియుం 'బెక్కుగతుల నరివదల్ గలణగంగం దిరగ సౌభకంబు ధీనరేణ్య.867 
ఇవ్విధంబున సౌభకంబు వర్తించుటంజేసి యదునైన్యంబులచే దైన్యంబు 

నొందిననిజనై నింబుల మరలం బురికొల్చి సాల్వుం డప్పుడు, 868 

స్ఫురడనలాభ శ్రంబులు, పొరిం బొరిం బుంఖానుప్రంఖములుగా చేయం 

డెరలియు మలి యు మురిసీయు, విరిసీ యు బిజుతి నక పోర వెస యదుబలములొ, 

అయ్యెశ మానము నదలక, డయ్యక మగపాడితో దృఢంబుగం బోరళా 
దయ్య మెజుంగును నెక్క_టి, కయర్థిం బపు డయెగ్గెం జేరు గలయోధ్ధులకున్ , 

మును పృద్యుమ్నుకుమారుని, ఘుననిశితా స్త్రములచేతం గడు నొచ్చినసా 

ల్యునిమంతిరి ద్యూమునాముండు, సునిశితగద చే నమర్చి సుమహితళ క్లిక్, 871 

'వెరవును లావు జేనయును వీరభుం వీరము. గల్లి డానీ యా 

సరసీజనాభనందనువిశాల భుజూంతరముం బగిల్సిన౯ా 

విరవిరనోయి మేను నిడువెం దుక 'వెట్టంగం జేతిసాధనో 

తృ_రములు బేరివై వదలి కన్నులు మాయుచు మూర్చ నొందినన్, 872 

సమరథధర్ర వేది సముధికనయ వాది, జారుకునిసుతుండు భే ర్టయుతుండు 

రథము: దోలికొనుచు గణభూవి వెడలి జే, చనియె మూక చేజి శంబరారి, 

సారథిం జూచి యి ట్లనియె ఛా శ్రవవీరలు నూచి న నవ్వా 

"దేరు రణతీతి౯ వెడల డెచ్చితి ఫ్ర తెన్నితి దుర ర్థిశంబు వం 

కేసహూనాభుండుకా హలియు గేలి గొనక౯ా యదువంశసంభనుల్ 

వీరము దప్పి యిప్పగిదిం చెల్కుజీ పోవుబురే రణంబునన్, 874 

అనిన నతం డతని కి ట్లనియె, 875 

రథి రిపుచే నొచ్చిన స్కారధిమను సారథియు నొవ్య రథియును గావం 

బృథుసమరధర్మ మిశ నృవ్యథచిత్తుండ వగుచుం గడు వైరుల గలువన్, 876 

అనిన విని, 877 

సంచితభూరిబావాుబల కరుడు సారధిమాట కొత్త మో 

దించి రవి పృకాండరుచిదీపితచాపనుం దాల్చి వార్ని సా 
రించి గుణధ్యనికా బృహదరిప వ కరంబుల భీతి ముంచి తో 

లించె రథంబు మేదిని చలింపంగ నాద్యుమువిరాంద నేర్భునన్, నన 
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వ అట్లు డగ్లత్, 879 

చ 

మ. 

వ, 

అరితను 'వష్ట బాణముల నాగ గువావృ త్తి త్రి- బగిల్సి నాప్తీటం 

దురగములకా వధించి యొుకతూఫ్యనసారధి: ద్రుంచి జంట నీ 
ష్టురతర కేతు చాసములు చూర్భము చేసీ యొకమ్థునకా భయం 
కరముగ 6 దు దుంచె నాద్య్ధుమునికంథ మకుంఠిత వో క్ట క మోద్ధతిన్ ॥ £80 

కని సాంబ స దృముఖాదియోధవరు లుత్కంథాక్య కున లె మింనశే 
తను నంచి నువర్ర ర్ల ప్రుంఖనిశితా స్త శ్రే వల్ సంధిందీ సా 
ల్యునినై  న్యావలిమ స్త స్థముల్ వెరన్ర లావు౯ా మూాజంగా నొక్క_యె 
తున వెత్ర్రు ంచిరి తాటిపండు ధరం డోడో రాల్బుచందంబునన్,. 881 
ఆట్టియెడ. ॥ 92 

స్రగ్ధర కరూలుకా గుణ్జ్ణంబు లేనుంగులు ధరం గెడయుకా గుప్పలై నుగ్గునూనై 

రః 

oC 

లుక్ దేవల హతం బై వడిం బడు సుభట, వ్రాశేనుల్ “ నోణికీంబుల్ 
గో, లుకొ మాంసంబు నంజుం గొజకు నెముకల౯ గుంపు లై సోలుచు౯ బే 
న శృవార్టిదభూ కోత్క_రములు జత ఖై తాళముల్ దస యాడున్, 838 
ముతియు నొక్క్యయెడ, 284 

ఖండితశుండాలగండముల్ నక్రముల్ భూరితుండంబులు భుజగసమితి 
వదతలంబులు గ చ్చపంబులు దళతముల్ శు కులం గుంభనిర్తు క్త క్రమా_క్లి 
కములు రత్నములు వాలములు జలూకే కముల్ మెడలు భేకంబులు 'మెదడురొంపి 
"శ్రే ప్రేవులు వవడంపుందీ వెలు ననములు నాంచు మజ్జంబు ఛనంబు లస్థ్రి 
సె నై కతములు ర_క్రచయము తోయంబులు, నొరసనెడ ల నొరలుమొజులు ఘునత 
రరగరవముగా "మతంగజాయోధన, స్థలము జలధిం బోల్చం దా నరేంద్ర. 885 
అవిగ్ధధంబున యదుసాల్యుబబంబులు సలంబునం బగస్సరజ యకాంతలం 2 దలవడి 
పోచుపూర్వపళ్షి ్పానుసము ద్ర ంబులవడువ్రున నిరకువదియేడ్రుదినుబు లతిఘాోరంబు 
గా బోరునెడ నింద్ల వస్త స్థపురంబుననుండి దాషరకానగరంబునకు నగధరుండు 
సనుచేర ముందటం నో వచ్చుదుర్నిమి త్ర కంబులం గనుంగనొని కృస్తంండు చారు 
కునిం జూచి య ట్లనియె, 886 

శ్యాకంకు చారుక దుర్నిమి త్రము లనేకంబుల్ ముజోభీ లముల్ 

వ 

మింటుకో "మేదినీం దోంచు చున్న యువి నెమ్మి ఖాండవ ప్ర స్థ చే 

నుంటం చె వైద్య హిత శీ తీళ్భరులు మాయోపాయు లె చత్స్పుం 

గ్రాంటింపం జను చేరం బోలుదురు షోనీ జేరు వేగ ంబునన్, 887 

అని యతిత్వరిత గతిం జనుబెంచి తత్పురంబు డగ్దజి మహోబలపర్శా క్ర మంబులం 
చ్చి తిపక్షబలంబుతోడం దలవడి పోరుయదోబలంబులను నభోవీథి నభేద రమా 
యోవిడంబనంబున? బ్ర తివీరు లెంత కాలంబునకు నేయుపాయంబునను సాధింప 
నలవి గానినాభకవిమానంబునం దున్న సాల్వునిం గనీ తద్విమానంబు “జాయం 



Ad శ్రీదుదాంధ్రభాగవతీము 

క, 

చ 

దన తేరు దోల సారథిని నియమించి కదియం జనుమురాంతకుని వీతీంచి యదు 

నైనికవ ప కరంబులు సరమానందంబునం బొందిరి మృతప్రాయంబు లై లె యున్న 

సె నై న్యంభులః గనుంగొని సౌభకపతి వికృమ క్రియాకలాపుం డగుచు  నురవడించి. 

మిడుంగులు లెల్లెడం జెదర మింటను మంటలు వర్వ ఫఘుంటి కా 

ఘణఘణభూరిని నిస్వనని కాయమునకా హారిదంత రాళముల్ 

వణంయ మహో గృశ కి కిం గొనీ ఐాగ్గక దారుకుపిాద వైన దొ 

కుణగతి నీం, నండి “నిజరోచుబ తోం జడుచుక్క వై నడిన్, £83 

వడిం జనుచేరంగం గని యకుతు నగధరుం డలం కీలీలవో లె౯ చానిం 

బొడిపాడి మై ధరం వొరయంు నడుమన వెస చు స నొక్క. నారాచమునన్, 

గురుభుజుం డంతం బోవక యరకుంరితకూడత శత్రునై న్యముల్ 

డెరలగ నుగృతం గొపి ద్రిస్పీనవైవడి మింట దిర్టిరం 

దిరుగుచు దోుర్ని రీతు మగుదీవితసౌభము సాల్వుం జండభా 

స్కరకిర ణాభపోడ శ నిశాత శరంబుల గాడ నేసీనన్, 891 

కడు వడి నల్లి వాడు నిజ కార్తుకముక్ జలదస్వనంబుకై 

వడి మొరయించుచుకా వెడందచవాతిశరంబుల. బద్ద లోచను 

న్నెడమభుజంబు గాడ వడి నేసీనం చెం పణి చేతిశార్భముకా 
౮) 

విడిచె రథంబువై గగనవీథి సుకల్ భయ మంది చూడంగన్, 892 

పోహో యని భూతాలు లాపోకారములు నేయ నంతట చేలు 

న్నా హరిం గనుంగొని యతః డ్య 'తృాహంబునం బలీ ఇ బావా శె "రక్ఞస్ఫూ ర్తిన్ 6 

నలినదళావ్ష మత్సఖు:డు నాం దగుచె వైద్యుడు గోరినట్టికో 

మలి నవినీతిమైం దగవు మాలి వరించితి వంతం బోక దో 
రృలమున ధర్మ నందనుసభాస్థలి నేదుజీ యున్న వాని న 
చృలమునం జంపీ తట్టికలుపుంబున నేడు రణాంగణంబునన్ ॥ 894 

తల చెడి పాజక బావో బల మొప్ప నాదుదృష్టివథమున ధృతితో 
నిలిచిన నిష్టురవిశిఖ్యార్పుల ముంచి మదీయసఖుని సూ డిటు డీ రన్ 895 

అనిన 'మురాొంతేకుండు దరహోసము మోమున దొంగలింవ సా 

బ్యనిం గని యోరి లావు బలువుం గలపోటరివో లెం ట్రే, "లె బే 
మనినను బాటు సన్నిహిత మాట యెటుంగవు మూడే త్త త వొ 
మని గదం గేలం ద్రిస్పి యభియాతిని ళత్రుని వ్రైనె నుద్ధతిన్. 806 
అట్లు వ్రనీన, 897 

వెనుమార్భ నొంది వెస ముక్కున వాతను నెత్తు రొల్కం గొంతవడికి నొ 
య్యన లెలిసి నిలువరింపక్క చనె వాండు నదృళ్యుం డగుచు సౌభముం దానున్, 
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వం అయర్థివసరంబున, 69 

చే. గగనకుందుండి యొక? చాను తనను. న్ని వందన గయహాదా? ఎంచముంలకు 

వందనము ననీ యా శక దుందుఖిని ద్కుహో గుం డై పట్టితెచ్చె సాలుుండు గడం, 

కే, చేవ మూ శెజిగిందలగాం దివిరి యిటకు, ee జీవి నన్నుం బు తెంచి ననగ 
విని సరోరువానాభుండు ఘనవిపోద్కమగ్ను డయొ్య్యును గురువిరాందిమనుతం జేసీ, 

ర్, సరగంధర్వసు, రాసుర, వరులకు ని్జి ౦వ శానివాండు బలుం డే 

మజు కరయ వీంనబలుచేః, బరికింహాళ నెట్టు పట్టున డెన్" కొ యనుచున్, 902 

క భావంబు గలంగ నాహ్మా దై వకృతం బెవ్యరికిని దవ్పించంగ రా 

దేవిధి నైనను నని శొ,కావిలమతిం బలుకుచున్న నతృతి వాండున్. 904 

వ, తనమాయాబలంబునం గృవ్మజం దోంచి కృతకవసుబేవునిం గల్పించి యతనిం 
బంధించి కొని తెచ్చి వుండరీ కాతు నిరీహీంవ్రు భ నజ్జనకుండు వీంజె యిప్పుడు నీవు 

గనుంగొన వీనితలం ద్రుంతు నింక నెవ్యఏకిం గా ప మునియెదు కావం గలక _క్టీగల 
దేనిం గావు మనీ దుఠాలావంబు లాడుచు మృతుక్ణజివ్యకరాళం బై నకర 

వాలంబు గేలంబూని జభిపించుచు సనమాూయావసు దేవునిశిరంబు దునిమి తన న్మ_న్ట 
కంబు గొని వియద్య ర్రియె చరియించుసౌభకవిమానంబు సొచ్చె నంత నవం 

దుండు గొంతదడవు మనంబున ఘనం బగుశోకంబునం. గుందుచుండి యాత్తనై 

కులు చెలువం చెలివొంది యది మయోదితం చె నె నసాల్వు నినా య పాయని 

యెజీంగా నంతం దనకు వసుబేవుండు పట్టువడె నని చెప్పినదాతయు నవ్హాయా 
కళేబరంబును నాత్స్షణంబ విచిత త్రంబుగా మాయం చె పోయె ననంతరంబ. 005 

క, మును లప్పుడు గొంద అచటికి జను బెంచి విమాపిం యనజలజదళా ముం 

గనుంగొని సమధికభ్గ కిక, వినయంబున బలికి రంత వినక జిష్షున్, 906 

సీ కమలాతు సర్యలోకములందు సర్యమానవులు సంసారనానావ్నిదై క 

దుిఖాన్ధిమగ్ను లై తుదిం జేర నేరక వికలత్వమునం బొందువేళ నిన్నుం 
దలంచి దుగిఖంబులం దరియింతు రట్టిసద్దుణనిధి దె 'దేవకోటి శకెల్లం 

బట్టుంగొ మె పర బ్ర హ్లోఖర్ధం బొగ 'డోంది వరమ యోగీ శ్ళర ప్ర ప కరగూఢ 

చే, పరచిదానరిదదివరిరాపమున వెలుణిక్క దనఘు నీ వేడ సీచజ్యాత్థవనిత 
' ఘనభయన్నే వావోవాశో కంబు లేడ్క ననుచు సంస్తుతి నేసి వా రరిగి రంత,907 

చ, వారి దనమింద ఘూోరనిశితాశుగ జాలము శేయసాల్యభూ 
వరు వధియింసం గోరి బవాుువారిదనిర్ణతభూరివృష్టివి 

స్ఫురణ ననూనతీ వ్ర వ శరపుంజములకా గగనంబుం గప్పి క్ర క్ర 

చ్చు రిపుమాళిరేక్నే మును జావము వర్మముం ద్రుంచి వీండియున్' . 908 

ను, వితతకోధముతోడం గృన్షుండు జగద్విఖ్యాతశార్య క్రి కి యో 
3264 

ta 
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+ దతళ క్లి౯ వడిం చీనీ మింట మెజుంగుల్ దట్టంబుగాం బర ను 

గృతం జంచద్దడ వైచి త్రుంచె వెస జూర్లం బై ధరకి రాల నా 
యతభూరి త్రివురాభమః౯ మహితమాయాశోభముకా సౌభమున్, 909 

వ, అట్లు కృష్ణుం డమ్మయనిర్శి తమాయావిమానంబు నిజగజావాతి నింతింతలు 

తునియ లై సముద్రమథ్యంబునం దొరంగం చేసిన సాల్వుండు గోజులు వెటీకిన 
భుజంగంబుభంగి గం డడంగి విన్న నై విగతమాయాబలుం డయ్యును బొలీ 

వోవనివీరంబున వసుథాతలంబునకు డ్యి యా గ్రహంబున, 910 

క, కరమున బవినిభ మగుఫీకరగద' ధరియించీ కదియయాం జసు చేరా ' 

''మురవారుం డుద్ధతి సాల్వున్కిక రము గదాయు క్రముగను ఖండించె నృపా, 911 

క, అంతం బోవక కినుక నృనంతు:డు విలయార్క_మండలాయతరుచిదు 
నాంతం బగుచక్రంబు న్తిళాంతంబుగం బూన్న్సి సాల్వధరణిపుమిందన్ 91a 

క్క గంరుళ క్రి వైచి వెస భ్యాసురకుండలమకుటరత్న శోభిత మగుద 
చ్చిరము వడిం ద్రుంచె నింద్రుండు, వరకులిశము చేత వృత్రువధియించు క్రియన్ 

అగ్రి శ్వీకృష్ణుండు దంకవృక్కుని నంహారించుట ఆ 

వ, ఇట్లు మాయావి మైనసాల్వుండును నసాభకంబును గ ్రష్టుచేతం బొలియుటం 

గనుంగొని నిజసఖు లగుసాల్యపాం డ్ర కశిశళుపాలురకు: బారలౌకిక క్రియలు 

. మెల్రిం గావించి దంతవక్రు,౦ డతిభీషణా కారంబుతో నప్పుడు, “ 914 

చ, వెటపెటం బండ్లు గీటుచును బెట్టుగ మ్యోయుచుః గన్ను (గో వలం 
త్ర 1 © 

జిటచిట విస్ఫులింగ ములు సీంద మహోద్ధత పాదఘట్టనక్- 

నట నిట నై ధరిత్రి వడంకాడ వడి౯ గద శకేలం ద్రివ్వుచు౯ 
మిటమిట మండువేసవిని మించుదివాకరుం బోలి యుగ తన్ ॥ 915 

చ, వడిం జనుదేరం జూచి యదువల్ల భుః డుల్లము వల్ల వింవ న 
ప్పుడు గదం గేలం బూని రథముకా రయ మొప్ప దిగి యుగతం 

౧ Uy 
గడి విరోధికి న్నెదురుగాం జన వాం డతినీచవ ర్తిమై 

యడరుచు నట్టహాసముఖుం డై వలచే గదం ద్రిప్ప్వుచుకా వారిన్, 916 

వ, కనుంగొని పరిహాసోక్తులుగా ని ట్లనియె నీను మదీయభ్రాగ్యంబునం జేసీ నేండు 
 నాదృష్టిపథంబునకు గోచరుండ నై తివి. మిత్రద్రోహీ వైననిన్ను మాతులేయుం 
'డ వని,మన్నింపక దేవాంబునందు వర్తించు నుగృవ్యాధి సౌపథాది క్రియల నివ 

_ర్తింపం జేయుచికిత్సకునిచందంబున బంధురూపశాొ శ్రీ వుండవు గావున నిన్ను. 
దంభోే భిసంరంభగంభఫేరం బై నముదీయగదాదండవాతిం బశేతనివాసంబున కనిచి 
మున్ను నీచేత నివాతు లైననాదుసఖులబుణంబుం దీర్తు నని దుర్శాహ లాడుచు 

"= అల గి న్య వెనుగదం బూన్ని కృష్ణుతల బెట్టుగ 'మొరత్తిన నంకుశావాతిళ౯ా 
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గనలెడిగంథసీంధురము:కై వడి సింధురభంజనుండు "పెం 

పున పవిభాసమానగదం బూని మహో గతం ద్రిపీ దంతవ 

శ్రునియురముం బగిప్బినం బగుల్కొ నుచు రౌధిరంబు గ్ గృక్కు_చున్, 918 

తళ్భ కాంట పర్వ ఈ కారం బగుబేవాంబుతో నొజులుచు నేలం నూలి శేళపాళం 

బులు నీక్కువడం దన్నుకొనుచుం శ్రూణంబులు విడిచె నప్పుడు నిఖలభూతం 

బులు నాళ్చన్యంబు నొందం దద్దాత్రంబున నుండి యొక్క సూక్త తేజంబు వెలు 

వడి గోవిందుని చేవాంబుం చి చకీంచ నయస్టవసరంబున నృగ్గ జువురణంబు “నుం 

గొని కుపితుం డై కనుంగవల నిస్వు లుప్పతిల్ల విధూర ధురడు గాలానలజాగలా 
భీలక రాళం బై నకరవాలంబును బలకయుం గేలం జాల్సీ చామోదరుచెసకు, 
గవయుటయుం గనుంగొొెని, 919 

జలరువాలో చనుండు నిజసాధన మై తనరారుచకృము౯ 
వలనుగ6 బూన్సి చైవ నడి వారక వానిశిరంబు ద్రంచె న 

బృలియుండు సౌాభసాల్వశికుపాలసహోదరతత్పహోేదరా 
వలుల వధించి తత్కులమువారి ననేకులం (ద్రుంటె నీగతిన్, 920 

అయ్యవసరంబున, 921 

నరమునియోగిసురాసుర, గరుడోరగ సిద్దసా ధ్యగంధర్వనభ 

శ్చారకిన్న రకింప్రురుషులుు వారినుహిమ నుతించి రద్భు తానందములన్ , 922 

మటీయు నవ్స్పరోజనంబు ఎ నృత్యంబులు సలువ వేల్పులు కుసు నువర్ష ౦బులు 

గురియ 'చెవతూర్యంబు లవార్యంబు లై "వెొంరయ యదువృష్టిప విప వరులు 'నేవింపం 

బరవమానందంబునుం బొంది నిజవిజయాంకీతంబు చై నగీతంబుప వందిజనంబులు 

సంకీ రనంబులు నేయ నతిమనోవారవిభ వాధిరామంబును నూతనాలంకారం 

బును నైనద్యార కానగరంబు శుభమువావూ_ర్హంబునం ట్ర -వేశింవం జనునెడ, 923 

పురసతులు విరులు లాజలు, గురుసౌథా (గ ములనుండి కురియలో వికచాం 

బుుుహాషుం డంతకిప్రుర, వర మర్ధిం జొచ్చి వైభవం బలరారన్, 924 

అట్లు యోగీ శ్వ రేళ్ళరుండును మద్ద్యుణెళ్య్ళర్యసంపన్నుండును నిఖలజగదీశ్వురుం 
డును నై నపురుపో త్తముండు సుఖం బుండె నంత, 925 

౩ "రవపాండ నప్ఫథుసము, రారంభ మెణింగి తీర్ధ యాత్ర, త నెపము గా 
సీరాంకుం డుభయకులులకు, నారయ సము డగుటం చేని యరిగా నరేంద్రాః 926 

కుర్ర బలరాముండు తీర్థయకా శ్ర కుం జనుట (తా 

అట్లు సని "మొదలం ద్రైఖాస సతీర్లంబున నవగావాంబు నేనీ యందు ేవర్షి ర పితృ 

తర్పణంబులు స సం ప్రీతిం గావించి విమల కేజబోధను లగుభూసు సుర ప్రవరులు న్నతో 

నరుగుదేరం గంప చని కృమంబున సరస్షతియు బిందుసరోవరంబును వ బ్ర 

తీర్ధంబును విశాలానదియు సరయువును యమునయు ' జావ్నా వీతీర్ణంబునుం 
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వ, 

గనుంగొనుచు నచట నచట నవగావాన ేరర్షి పితృతర్పణ ్రావాణసంతర్ప 
ణంబులను భూసురయుక్షుం డై నడవుచు3 జని సలేబలోక స్తుక్యేంబును నిఖిల 

సళ రణ్యంబు నగునై మిశారణ ణర్టింబు సొచ్చి యందు ద్య సత్త్రంబు నడపు 

చున్న మునిజనంబులం గనుంగొనిన వారును బ్రత్యుస్థానంబు నే నేసీ రామునకు 

వినతు త యాసనపూజాసథానంబులు గావించ్న సతీండును బ్రముదితమాన 

సుం డగుచు సవరివానంబుగా6 గనార్చ్నున్న యెడ, 997 

ఆనెజీం దనుం గని ప్రత్యు, స “శాననవముస్కా_రవిధులు దగ నడవక వెం 

పూనినవీళమువై న్యా నీనుం డగునూతు శేమువీ, పీవిఖ్యాతున్. 928 

కనుంగొని యతనిసమీధాపంబున నున్న విప్ర వవరులం జూచి రాముండు రోషించి 
వీండు నన్ను6 గని "లేవ కుండుటకు శే కతు వెయ్యదియొకో య్శావ, వ తిలోవుజూ 

తుండు మునిగణస భాస్థలంబునం డా నొక్క.ముఖ్యుండపో లె దుర్ మానంబున 

శ్రక్తిమళుమనివలనం గొన్నికథలు గాథలు గలవి విద్యవ్షణుష్టనివిధంబున విజ 

వీగొడును నీచాత్తుం డభ్యానించునిద్య తెల్లను మనంబున విచారించి చూచిన 

మదకారణంబులు గాని స్ట ఇగుణగరికంబులు ౫ావు ధర్మసంరతుణంబు నేయ 

నవతరించినమూకు నిట్టిదుష్చ మగనం బవళ వ్ర ర్త్యం బని తలంచి హస్తంబున 

ధరించిన కుశ్వాగ్యంబున నాసూతుని వధించిన నక్క_డిమునీం దు, లెల్ల హాదోకారం 
లో 

బులతోడం చహాంకునిం జూచి యి ట్లనిరి, 999 

అనఘా యితేనికి బ్రహ్మే సన మే మిచ్చుటను నీవు సనుడే నితం డా 

సనము దిగం డయె్డి నింతయు, మును నీవవి నెలు:గనర్థముం గలచె వాలీ, 930 

ఎఆీం “గెటింగి బ్రహ్మహత్యా, దురితంబున నీమినంబు దూకొొనెం బాబో 

_త్తరణ ప్రాయశ్చిత్త తము తొరతొని శానింపు మయ్య దుర్ణనహర ణా, 981 

అదియునుం గాక పరవుహాననుండ వె వైననీవు ధర్మ ౦బు దప్పిక నెవ్వరు మానం 

గలరు . కావ్రనం బ్రాయళశ్చిత్త తంబు 7 కొని నడప కున్న ధర్మంబు నిలువ దట్లు 

గావున దీనికిం చె ఏ పేశారుటు వుట్టింపు మనిన నతండు వారలం గనుంగొని తా 

మసంబున నిట్టిపాపంబు నేయంబడియె. దీనికి ముఖస్టిపత్నుంబునం కృతి య్ 

ఆీంగింపుండు వీనికి నాయుస్రను బవహాంస త్ర _త్త ఇంబును నొసంగిన మా కిష్టం బగునే 

నట్టు నాయోగమాయచేం గానింతు నన నమ్మునులు నీయ స్త స్రమాహాత్ర త్తం 

బునకు మృత్యువునకు మాకు నెవ్విధంబున వై కల్యంబు కొంద కండు నట్టు 
గావింపు మనిన నతం డందజం జూచి యప్పుడు, 932 

ఛా శ్రీవరసమధిక చ్యారిత్రు, తుడు వాలపాణి వలిశె ధృతి నాత్తా వై 
పుత్ర త్ర కనావమాసీ యనుప్త ని తే శు శు తివాక్యసరణి విశదం బగుటన్, 988 

ఈసూతస సూను డప్పుడు మప పోస త్త _త్ప సము నాయువును ననామయమును ని 
ద్యాసామర్ధ్యము గలిగి స్కు ధీస్తత్తములార యిథత్సీతి౯ విలసీల్లున్ 934 
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వ అని సూతుం బునర్టీవితుంగాం జేసీ మునులం జూచి యి ట్లనియె, 985 

తే, వ నెబుంగక చేసీసయాయనజ్ఞ , శాంతి వొంద నేయది యఖఫీష్థ్రంబు మోకు 
దాని గావింతు ననిన మోదంబు నొంది, పలికి రత్తావనులు వాలపాణిం జూచి, 

చ, హలధర యిబ్భలుం డనుసు రారితనూజుండు పల్గలుండు నాం 

గలం డొకదాననుండు బఅగ రర్యమునం బె తిపర్యమందు న 

చృలమున వచ్చి మాసవనళాలల మూ త్రసు రా స్రవూయవి 
ట్పలలము లోలిమె గురినీ పాడణి: చేయును యజ్ఞ వాటముల్ , 987 

వ, కావున నాటుష్టదానవుం ద్రుంచుటయు మాకుం గరంబు సంతేసం బగు నంత 
మింద నీవు విమలచిత్తుండ వై భారతవక్త ంబునం గలతీర్థంబుల ద్యాదళ 
మాసంబు లవగావానంబు నేయు మ ట్లయిన సర్వపాపనిష్క్యృుతి యగు నని 
పలుకునంతం బర్యసమాగమం బైన, 988 

సీ మునులు యజ్ఞ క్రి రోాన్లుఖు లౌటం గనుంనొని 
పటు తెంచి యసుక తద్భవనములను 

ర కవిణూత సు రామాంనజూలంబు 
ఆం ల టల 

నించి హేయంబు గావించి వెలుచ 

చెందూళ కాలును బెల్ల లు నుర లెణు 

చృక్తానిలము వీచి చదల నపుడు 
గాటుకకొండసంగ తిం బొల్బు మేను తా 

పం జవ మశళ్ళ్శశు కథసమూజములును 

(ca hw mt wy he / భ్ . J కి బ్ wr తే, నవ్యచ-ర్హాంబరము భూరినానీకయ-న్చు గజకువి డ్నిగ్తుడ్లు నిష్టలు" గ్రక్కుదృష్టి 
ప్రైలువెదవ్రులు దీర్బ కరాళ జహి కయుసు ముడివడ్లబొవులును గలుగువాని, 

మహో సృగ్దర. కనియెం దాలాంకుం డుదస్టతృ్మ టచటులనట త్కాాలదం డాభకూలు ౯ 
జనర క్తానీ కృత్తాలు౯ సమధికసమరోత్స్చాహలొ లుం గఠోశా 
శనితులో వ్ట్దగ, దంస్థ్రాజనితే శిఖిక ణా చా ది తాశాంతరా భు కా 
హననవ్యాపార నీటు న్నతిదృఢఘనమస్తాస్టిమాలుం గరాళున, 940 

ఉ, వెండియుం గొవెజుంగు లుడువీధి వెలుంగు నుల్ల సద్దదా 
దండము: “గేలం ద్రనాచు నుదారత రా బలభద్రుం డాసురో 
ద్దండవిఘాతు లౌముసలదారు?౯. లాంగలముల్ దలంవ మూ 
రాండనిభంబ్బులై యెొదురం దత్హ ణమాత్రన 'తోంచినకా వెసన్, 941 

వః అట్లు సన్నిహితంబు త గలేనకార్యపాధనంబు అగనిజసాధనంబులు ధరియించి 
యవ్వుడు, ' 942 

చ గగనమునం జగించుసురకంటకుకంఠము జోతినాగటం 
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దగిలిచి దోశ లెత్తి చెడిదం బడరకా నడునె త్తి "మొ త్తినకొ 

బుగబుగ 'ెత్తు రొల్క_ నిల బోరగిలం బడె న చి 'ఛారచేం 

'దెగి ధరం నాలుభూరిజగతీధరముం బురుడింవ బెట్టుగాన్, 948 

వ, అట్లు పల్భలుండు మడిసీన, 944 

క, మునివరుల్తు గామపాలుని, వినుతించిరి వేయువేలవిధముల వృత్రుం 
దునివినయింద్రుని నములు, వినుతించినరితి నపుడు విమలచరి శ్రా, 945 

'లే, అంత నఫిషి కః జేసి యత్యంతసు” భీ, మంజులా మ్లూనకంజాత మాలిక యును 

నంచితాభరణములు దివ్యాంబవ ములు, నర్ధి నిచ్చినం జాల్సి యావాలధరుండు, 

క్క, ేచేం దు 6 బోలి యొంప్పునుు ధీవిలసితుం డగును మునితతి౯ వీడని తేక 

సేవించుచు గతివయనవి, పొానలి సను చేరం గెశకాఖ్యంబునకున్ 4 947 

వ, చని యమవోనదిం గృతస్నానుండై యచ్చొటు వాసీ సరయుపునందుం (గ్రుంకు 
లిడి .పయాగ నవగావానంబు నేసి బేవర్షి వితృతర్చణంబు లాచరించి పులస్త్య 
శ్రముంబు సొచ్చి గోమతిం దర్శించి గండకీనది ను త్తరించి విదభితభవపాశయగు 
విపాశయందుం దోంగి శోణనదంబున నాస్లావితుం డై గయ నాడి గంగాసాగర 

సంగముంబు దర్శించి మాం, ద్ర నగరంబున కరిగి, 948 

క, రాముడు గనుంగానె భ్యావు రాముక్ రజనీళకులధ రావరనగసు 

శ్రాముక్ సన్నుతసుగుణ్క సోముం గారుణ్యసీము సుజనలలామున్. 949 

ఆ, కని నమస్మ_రించి కౌతుకం బలరార, నతని వీడుకొని హలాయుధుండు 

గొమరు మిగిలి స ప్పగోదావరికి నేగి యందుం దీర్ణమాడి యచటు గదలి, 950 

వ, వేణీపంపాసరస్సులం జూచి ఫీమనడి కేగి యందుం గుమారస్వామిని దర్శించి 

శ్రీశ లంబునకుం జని వేంకటాచలంబు దర్శించి కామకోటిళ కీని నిరికీంచి కాంచీ 

. వురంబుం గాంచి కావేరికిం జని యమ్మహోవాహిని నవగాహనంబు నేని. 951 

స్క ర, నేవించెలా రంగథాము౯ శ్రీ తనివహాపయన్పీంధుసం పూర్ణ సోముం 

గా బేరీమధ్యనీముకా ఘనకలువమవో కాలకూటో గ్ర భీము౯ 

చేవారి శ్రీవిరాము౯ దివిజవినుతసందీపి కానంత నాము 

ధీవిజ్ఞానాభిరాముం ది భువనవిలస ద్దేవ తాసార్యభౌమున్, 9్రర్ర2 

వ, అచ్చోటు వాని వృషభాద్రి, నెక్కి హరిహేత్రంబు ,ద్బొక్కి- మధురాపురంబున 

కరిగి నేతుబంధనంబు మెట్టి యచటం బదివేలపాండిమొదవుల భూసురుల కిచ్చి 

రా మేళ్వరుం దర్శించి తామ్ర,పర్షికిం జని మలయాచలం చెక్కి యగ స్త్యునిం 

గని నమస్కరించి దహీణసము ద్రంబు దర్శించి కన్యాఖదున్రా దేవి నుపానించి 

వంచాప్పరం బనుతీర్థంబున నాప్ల వనం బాచరించి గోకర్ణ ంబున నిందుచూలిని 

ర్నించి ద్వీపవతి మైన కామబేవిని వీశ్రీంచి తాపిం బయోప్టిని దర్శించి నిర్విం 

స్టంబు గడచి దండ కావనంబున కరిగి మాహివ్యతీపురంబున వసీయించి మను 



తే, 
దలంచి తద్మాషణము లవథ్యుములు గాంగ 

క 
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తీగ్ధం బాడి తృమ్మణం ద్ర భాసతీర్ణంబునేకు వచ్చి యచ్చటి బ్రాహాణజనంబుల 

వలనం బాంషహా థా_ర్తరా మ్ర్రలభండనంబునందు సకలరాజలోకంబు పరలోక 

గతు లగుటయు వాయునందీనస సుయోధనులు గదాయుద్గస సన్న ద్ధు వై యుండు 

టయు నెతీంగి వారల వారించుతలంపున నచ్చటికిం జని, 958 

. ధర్శ నందనుం దనకు వందనము నేయు 

కృష్ణం నరు నూ ద్రిసుతుల వీక్షించి యేమి 

వలుక కు గ్రగజాపండపాణు ఆగుచుం 

గోథమునో బోరుభీ ముదురో ధనులను, 9 534 

 మూచి వారల "డాయం జని యి ట్రనియె, . 955 

వీరష్టుంగవులార వినడు మోూలోవల భూరిభుజాస _క్తషమున నొకండు 

వ! టి తాభాస్ట్రససంపద్వి * చేదంబున నొక్కంండు నధికుందై యుంటంబేనీ 

సమబలు లటు గాన చచర్చింవంగా నిందు జయ మొక్క నికి లేదు సమరమందుం . 

గాన యూరక పోరంగా నేల మూకని వారింవ ననో్య్యోన్య వై రములను 

నడరి తో ల్లింటిదుర్భావ లాత్మలందూం 

-మొక్క_్లలంబునం బోర నాముష్టికాసు 

రారి వీతీంచి వీరి శుభాశుభములు, £56 

ఎట్లు గావలయు నట్ల యయ్యెడుం గాక యని యచ్చోట నిలువక యుగ నేనాది 
బంధు ప వ్ర కరంబుబు పరితోపంబున  నెదురొ గాన చ్యారకాపురంబు సొచ్చి 

యందుండి మగిడి నె వైమిశారణంబునకుం జని యందులమునిపుంగన్రు లనువు 

తింప నచ్చట నొక్క_ముఖంబు గావించి బహుదతీ.ణ లొనంగి యంచితజ్ఞాన 
పరిపూరక్ణు లగునట్లుగా వరం బిచ్చి రేవతియునుం దానును బంధుజ్ఞాతియుతం 

బుగా నవభ ఏ థస్నానం 'బాచరించి యనంతరంబ, 957 

విలసీతమాల్య కందననవీనవిభూషణరత్నవస్త్రముల్' 
పాలుపుగం దాల్చి యంచితవిభూతిం డలిర్చెను బూర్ల చంద్రికా. 

క లితసుథాంశు రేఖ నెసకం చెసంగకొ నిజబంధులోచనో 

త్పలచయ ముల్ల సీల్ల 6 బరిపొండురచారుయనోవిలాసుం ౩ డై. 95 

| అవ్విధంబున ననంతుండు నప పమేయుండును మాయామానుషవి గ్ర వుండు 

నసంఖ్యబలశాలియు నై నబ లజేసుం డతివైభ వంబున నిజపురంబు చవేశించి 
సుఖం బుంజె నని చెప్పి యి ట్లనియె, 969 

తిథి రు వేలో పా ఖ్యాన ము థయా- 

వాలధరుః డమ _ర్హర్థచరితుం, డలఘుభుజాబలుం డొనర్చునద్భుతకర్మ 0 
బులు సెక్కు. నాల్హుమోానుులు, గ్ లమేటియు లెక్క. వెట్టం గ లండె నెం చా 
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చ, అనీన మునీంద్రుం గన్తొని ధరాధిపుం డిట్లను బద్మవ శత్రలో 
చనునియనంత వీరర్థి గణసంవద చేమలు. విన్న నై ననుం 

దనియదు చి త్త మచ్చ్యుతేకథావిభవం బొకమూాటు వీనులకా 
వినిన మనో జపుస్పళరవిద్ధుండు నైన విశామ మొందునే, 961 

వ, అదియునుం గాక, 062 

చ, హరి భజియించువా _స్తములు హస్తము లచ్యుతు. గోరి మ్రెక్యుత 

చ్చిరము శిరంబు చక్తథరుం జేరినచి త్హము చిత్త మిందిరా 
వరుం గనుదృష్టి దృష్టి మురవైరి నుతించినవాణి వాణి య 
తురుకథ లానుకర్ణములు కర్ణమ్ములై విలసిల్లు: బో భువిన్, 963 

క హరిపాదతీర్థనేవా పరుం డై విలనిల్లునట్టిధాగవతు నివి 
స్ఫురితాంగము లంగము ల్కా పర మేశగరు నెటుగ నాకుం బలుకు మునీంద్రా, 

సీ అనుడు 'వేదవాససతనయుం 'డాయభిమన్యుతనయునిం జూచి యిట్లనియె బీతి 
జనవర గోవిందసఖుండు కుచేలుండు నానొప్పువిప్టండు మానధనుండు 
విజ్ఞ్ఞనరాగాదివిరహితస్య్వాంతుండు నాంతుండు ధర్మవత్సలుండు ఘనుడు 
విజి లేంద్రియుండు బ్రహవె_త్త దారి దృష్ధంబు బాధింస నొరులం గార్చణ్యవృ త్తి 

తే, నడుగం బోవక తనకు దా నబ్బినట్టి, కాసు పదివేలనిష్క ముల్ గాం డలంచి 
యాత్మ మోదించి ఫు త్ర జ్ఞారాభిరక్కు యొకవిధంబున నడపుచు నుండు నంత, 

సీ, లలితపతి వ్ర తౌతిలకంబు వంశాభి 
జాత్య తద్భార్య దుస్సవాదరిడ్ర, 

వజ ము. గడు స మువట్రులం దహొజ్రు 

థిశువ్రు లాంక టిచిందుగ్న శం గ ఖ్రశించి 

వమలమల మాం.డుచు మానసం చెదియంగం 

బశ్టైం డోరము మాకు బెట్టు మునుచుం 

బ త్ర భాజనధృతపాణు లై తనుం జేరి ఆ న 
'వెండిన వీనులు సూండినట్ల 

mn 

కే, యైన నొకనాండు వగచి నిజాధినాథుం జేరి యి ట్లని పలికె నోజీవితేశ 
తట్టుముట్లాడునిట్లివేదటీక మిట్లు, నొంవ దీని కపాయ మూహింవ వె తి/ 966 
వ వ్ వూ షి వ్ 

జే, బాలసటఖుం కై నయప్పద్మ వ త్ర నతు, గాన "నేన దారిదశ్యాంధ కారమన్న్న 
ఎైననుము నుద్ధరింపుము హరికృపాక్క టాతవరవిదీప్టి వడనీ మహాత్మ! నీవు, 968 

వ, మజీయును, 969 

చ, వరదుడు సాధుభ_క్రజనవత్ప్సలుం "డార్తశరణుస్థం డిందిరా 
వరుడు దయాపయోధి భగవంతుండు కృష్ణుడు దాం గుళస్థలీ 



దళమస్కం ధనూ, ఉ త్తరభాగము 458 

పురమున యాదవ స్రకరముల్ భజియింపంగ నున్నవాడు నీ 
వరిగిన నిన్ను 6 జూచి నిభుం డవ్వుడ యిచ్చు ననూనసంవద ల్, ర్70 

మ, కలలోనం దను మున్నె అుంగ నినమవాక ష్టాత్తుం డై నట్టిదు 
ర్బృలుం డాపత్సమయంబునకా నిజదాభాతంబు లుల్ల ంబులోం 
దలంవ న్నంతన మెచ్చి యా ర్లివారు డై తన్నైన నిచ్చు౯ా సుని 
శృలభ_క్రిక భజియించువారి కిడండే సంపద్ని శేఫోన్న తుల్, 971 

క, అని చెప్పిన నవ్లానిన్ని సున యో కూల కలరి భూవిాసురుం దాక అస్సాం 
గన నేంపట యిుహపరస్తాధన మగు నని మదిం దలంచి తనసతితోడన్, 979 

తే, నీవు నెప్పినయట్ల 'రాజీననేతు,, పాదపద్మంబు లాశ్రయింపంగం జనుట 
పరమిశొ భన మాచ కృపాణి కేవుడు, గానికేమెనం గొంపోవం గలదె మనకు, 978 

తే, అనిన సయి్య్యింతి యాౌాఃగాక యనుచు విభుని 
శిథిలవస్త్రంబుకొంగునం బృథుకతండు 
లముల నొకకొన్ని ముడిచి నెయ్యమున ననువం 
జనియె గోవిందదర్శనో త్నాహి య/సచు, 974 

వ, అట్లు సనుచుం దనమనంబున, 975 

సీ, ద్యారకానగరంబు నేరీతిం జొత్తును భాసురాంతకప్రరవానీ మొన re యి యప్పుండరీకాతు నఖ లేశు నెబ్బంగిం దర్శింపగలనొ తద్ద్యారపాలు 
శెక్క_డివిప్ర్రుండ విం చేల వచ్చెద వని యడ్డవెట్టిరే నపుడు వారి 
శే మైనం బరిదాన మిచ్చి చొచ్చాద నన్న నూహింవ నర్ధళూన్యుండ చేను 

త ఐన నాభాగో్ట మగనీగణయార్డ 9ద్భస్ట్రి 
గాక తలపోయుంగా నొండు గలచె యాతం 
డేల నన్న నువేవీంచు నేటిమాట 
లనుచు సాద్యార కాపుర మతండు సొచ్చి, 976 

వ ఇట్లు వవెళించి 'రాజమార్దంబునం జని చని క తో్యంతరంబులు గడచి చని 
ముందట, 

977 

సీ, విశద మై యొప్పుహోడళసవా. | సాంగనాకళితవిలాససంగతిం దనర్చి 
మహానీయతవనీయవ భమయగోవుర, ప్రాసాద సౌధవార్మ కములు సూచి 
మనను ప్యోనందమునుబొందం గడును్ని సంతోషభావ్చముల్ జడిగొనంగం 
బ్రశిట మె విలశిల్లునొకవధూమణిమందిరమున నింతులు చామరములు వీవం 

తే, దనరుమృదువాంసతూలి'కా తల్పమందుం 
దాను బ్రియయును బవావినోదములం దనరి 
మహితలావణ్యమన్న థమన్తథుండు 
ననగ జూపట్టువుండ రీకాయ కాకు, 978 
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స్తీ ఫందివరశొర్షము వందితసు త్రాము( గరుణాలవాలు భాసురకపోలు? 

గౌ స్తుభాలంకారుం గామితముందచారు సు సురుచిరలానణ్యు స సురశరణురి 

హర్థతునిభమధ్యు ॥ సఖలలో కా రాధ్యు ఘనచకృవాస్తు జగత్సశ స్తు 
ఖగకులాధివయానుం గౌ కేయపరి థాను బన్న గకేయను నష్టాతనయను 

తే, మశరకుండలసద్యూషు మంజుభాషు 

నిరుషమాకారు ద్ద సాగరవినోరు 

భూరిగుణసాందు, యదుకులాంబభా ధిచంద్రు 
విష్ణు రోచిప్లు కష్ణ జిష్టు సహిన్ల్లం గృన్లు: 9 

మ, కనీ దాయం జనునంతం గృనస్హ్టుడు దళత్క౦ంజూాత్షుం డే 
ఫ్లు/ని న సంతదరి చ, వీడితుం 'నృశీభూతాంగు డట. 

ఘసతృష్లాతురచిత్తు హాస్య నిలయా ఖండో త్ల త్రతీయుం గే 

19 

లుని నల్ల తేనె చూచి సం భ్రమవిలోలుం డై దిగం దల్చ్పనమున్, 980 

క కర మర్భి నెదుకుణా జని, వరిరంభణ మాచరించి బంధునే నహ 

స్ఫురణం దో జెచ్చి సమాదరమునం గూర్చుండం చెళ్లు దనతల్పమునన్, 981 

కే, అట్లు గూర్చుండం బెట్టి నెయ్యమునం గనక కలశసలిలంబు జే. గాళ్లు గడిగి భక్తి 
దజ్జలంబుల తనదుమ 'స్టమునం దాల్చి, లలితమృగమదఘనసారమిళిత మై మెన, 932 

లే, నోలయజము మేన జొబ్బిల్ల నలంది యంత 
గ్ర శ్రోమము బాయంగం దాళవృంతమున విసరి 

బెభురామోదకలితధూపంబు లొసణి 
మించుమణిదీవముల నివాళించి మజియు, 088 

వ, సురభికునుమమాళలికలు సీగముడిం దుటివిం కర్పూరమిళిత తాంబూలంబు నిడి 
ధేనువు నొసంగి సాదరంబుగా సా్యాగతం బడిగిన నవ్వు డవ్విప్పు, ండు మేనం బుల 
కాంకురంబు లంకురింవ నానంద బొప్పజలబిందుసందోవాుం డు నట్టియెడం 
బద్మ లోచనుండు మన్నించునంగనామణి యగురుక్షి ణ్ కరకంకణరవంబు లొల 
యం జూమరలు వీవం దజ్ఞాతవాతంబున ఘర్తసలిలంబు నివారించు చుండం 
జూచి శంద్ధాంత కాంతానివహ హాంబులు దమమనంబుల నద్భుతం బంది యి ట్లనిరి, 

ఉ, వమితపంటు నేనె నొఫా యిీధరణీదివిజో త్త తముండు తొల్ 
బామున యోగివిస్సురదుపాస్యకుం డై. తనరారునీజగ 
తా (మి రమాధినాథు నిజల్పనున౯ వనీయించి యున్న వాం 
డీమహనీయమూ ర్షి కెనయే మునివ్రంగన్చు లెంతవారలున్, 485 

వ, అదియునుం గాక, (06 

స్ట తనమృదుతల్పమందు వనితావుణి మైనరమాలలామపొం 
| దును నెడలాం దలంపళ యదు వ ప్రవరుం, డెదు "రేగి మోదనముం 
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దనుక గౌంగిలించి యుచిత శ్ యలం బరితుష్టుం జేయుచు 

వినయమునకా భజించె ధరణీసురుం డెంతటిభాగ్యనంతు[డో ం 987 
వ్య అనునయ్యువస నరంబున, 928 

క, మురసంసహూరుందు కుచేలుని కరము నరంబునం దెనుల్సి కడంకకా మన మా 

గురుగృహమున వర్తించిన్న చరితము లని కొన్ని నుడివి చతురత మజియున్, 
సీ చ్రావాణో త్తమ వెదపాఠనలబదతుత గలచారువంశంబువలనం 

వెకణయం 3 టైనట్టిభార్యు స సుశీడేవ _ర్తృనములః దగ భవత్పదృళ యగుసె 
తలంవ గృవా వేత, థనదారవు ఆ శామలందు వీచి తంబు నెంద కుంట 
తోంచు చున్నది డను దుదిలోకనం గృ వోర్టంబు కర్హాచరణంబు నే న్యు 

'కే గతి మనంబుల గామమోహితులు గ్ యర్థిమే య్ _కృకర్త ౦బు లాచరించి 

(వ్ఫోతిసంబంధములు నాసీ భవ్యునీష్థు దవిలియుందురు కొంద అు_త్తములు భువిని, 
వ, అని మజీయు ని ట్లనియె, 991 

క, ఎలుంగుదువె మనము గురునుం,దిరమున వనసీుంచి యతండు చెలుపంగ వరునకా 
ఎటుగ యగ వలనసినయర్థము, "లెజ్గి పరిజ్ఞానమహి మ 'లెజుంగుట లెల్లన్, 99౩౫ 

వ, అని మజీియు నురుప్రళంస సేయం దలంచి యి ట్లనియె, 998 

తే, తివిరి యజ్ఞానతిమిర పృదీవ మగుచు 

నవ్యయం బై చెన బవౌొబు ననుభవించు 
Ws 

భరితసత్తు గండు సత్కర్మ నిరతుం డతుల 

భూసు రశ శ్ స్థ సం డనఘుందు బుధనుతుండు, §94 
షీ జ వ, అమృవోక్తోనివలన సకలవర్థాశ్ర మంబులవారికి నేను విజ్ఞాన ప్ర దుండ నగుగురుండ 

నై యుండియు గురుభజనంబు వరనుధర్మ 0 బని యాచరించితి నది గావున 

క, భూసురుల కెల్ల ముఖ్యుండ, నై నె సకలకులా త్రో మంబులందును నెష్టడు౯ా 

ధీసుజ్ఞాన ప్ర దుం డన బేశికుం డస నొప్పు చురదు ధృతి నెల్లెడలన్, 996 

తే, అట్టివళ్తా g మంబులయందు న 

కళలు లగువారు నిఖలై కగురుండ నైన 
నాదువాక్యంబుచే భవార్షవము పెలుచ 

దాంటుదురు మత్స దాంబుజథార్థినపరులు, 997 

వ, ఆదియునుం గాక సలభూతొత కుండ నై నయేను దపో వృతయజ్ఞ డానళమద 
నమూదులచేత సంతసీంపను గురుజనంబులః బరమభ శి నేవిరసువారలం బరిణ 
మింతు నని చెప్పి మశీయు మనము గురుమందిరంబున నున్నయెడ నొక్కనాండు 
గురుపత్ని యుక్తుల మె యింధనార్థం బడవికిం జనిన నయ్యవసరంబున, 098 

సీ, ఘువముఘువమూరావ సంకులభూోరజిమాకపటలసం ఛన్నా భ్ర భాగ మగుచుం 

జటులయంర్లూ నిలోత్క. టసముద్ధూతనానావిభజంతుసర'తాన మగుచుం 
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తే 

తే, 

క 

క 

క 

చ, 

జండది గ్వోదండ తుండనిభాఖండ వారి థా రాసూన్ల వసుధ మగచు 
విదో్యోతమూనో గ్ ఖదో్యోతకిరణ జిద్విచ్యుద్ద్యుతిచ సృటావిభవ మగుచు 
నడరి జడి గురియంగ నినుం డ స్తమింప్క భూరినీరం థ్రనిబిడాంధకార మేచి 
సూచికాభేన్య మై వస్తుశోచరంబు, గానియట్లుండ మనము నవ్యానం దడిసీ 
బయలు గొందియు: చెనుమిజ్ఞు వల్లములును 
రహిత సహితస్థలంబు "లేర్పలువ రాక 
యున్న యత్సజీ మనము నొండొరులచేతు 
లూతంగాం గొని నడచుచు నుండునంత, 1000 
బిసబిస నెప్పుడు నుడుగక, విసరెడివలిచేశ వడు విడువక మనముం 
బస చెడి మార్తముం గానక్క మనలితి మంతటను నంశువుంతుండు బొడి వెన్, 
తెలతెలవా తెడివేళం గలకల మని పలికె బతీగణ మె ల్రైెడల౯ా 
మిలమి లని ప్రాద్దుపాడుపున ధళధళ మనుమెటుంగు దిగి(తానము నిండెన్, 
అప్పుడు సాందీపని మను చొ వృరయుచు వచ్చి వానసోకునను వలిం 
'దెప్పీజ్లుటం గని ఖేదం, బుప్పతిలం బలికె ననట ఊూూవటులా రా, 1:08 
కటకట యిట్లు మాకొజుకుంగాం జను బెంచి మహాటవి౯ా నము 
త్క_టపరిపీడ నొందితిరి గావున శిష్యులు మాబుణంబుం నీ. 
గుట కిది కారణంబు సమకూరెడిం బో యిట మింద మికు వి 
స్ఫుటధనబంధుదారబవాుఫు త్ర విభూతిజయాయురున్న తుల్, 1604 
అని గారవించి యాయన, మనలం దోడొ గ్రానుచు నాత్మ మ+౭దిరమునకుం 
జను దెంచుట లెల్లము.స్క్ మనఘునం లకే యటంచు మణీయుం బని కెన్, 
ఆనభూ మన మధ్యయనంబు నేయుచు ననోన్య న్న హవాత్సల్యంబులం జేయు 
కృత్యంబులు మణి: వ్ర గదా యని యవి యల్లం దెలంచి యాడుమాధవ్రమధు 
రాలాపంబులు విని యతనిం గనుంగొని కుచేలుం డి ట్రనియె. 1006 
వనజోదర గంరుమందిక్కమున మనము వనీంచునాండ్తు ముదమునం గావిం 
పనివను 'లెవ్వియుం గలవే విను మవియ ట్లుండ నిము 'విమలచరి తా, 1007 పా త గురుమతి: దల ద్రిజగ, ద్వరుడ వనం డగిననీకు గురుం డనంగా నొం డొరుం డెవ్వం డింతయును న్కీ కరయంగ విడంబనంబ యనగ్నం గాదె వారీ, 
అని సాఖిప్రాయంబుగాం బలికినవలుకులు విని సమ _స్హభ 'వాభీజ్ఞుం డై నపుండరీ క'ఈుండు మందస్తి త సుందరవదనారవిందుం డగుచు నతనిం జూచీ నీ విచ్చటికి వచ్చునప్పుడు నాయందులభ_క్రిం జేసీ నాకు నుపాయనంబుగా నేమివదార్లంబు దైచ్చితి వప్పదార్థంబు "లేళమా త్ర ౦ వైనం బదివెలుగా నంగికరింతు నట్టుగాక చప నుం టై మద్భ క్రిం దగులనిదుష్టా తుండు "హామాచలతుల్యం బైన పదార్గంబు నొసంగిన నది నామనంబునకు సమ్మతింబు గాదు కాన్ఫన, 1003 



క 

క్ర 

వ, 

తే. 

దళమస్క_ంథము, ఉ_త్రరభాగనుూ శీర్? 

దళ మైన బుష్పు మెనన్కు ఫల మెనను సలిల మెనం బాయనిభ కిం 
ర్లు యె ఘా. ఆలో 

గొలిచినజను అర్చించిన నెంకిక౯ా ముచిరాన్నముగనె యేను భుజింతుంక్ 101% 

అని వద్దోదరుం డాడిన, విన యో కుల కాత నలరి విప్తండు దా చె 

చ్చినయడుకులు దగ నర్చిం, పను నేరక మోము వాంచి పలుకక యున్నన్, 

అవప్రు)ండు సను దెంచిన కారర్థింబు కృష్ణుండు దనదివ ఫ్ట్చి _తృంబున నెటింగి యితం 

డు పూర్యభవంబున నై క్షరష్ణికాముండై నన్ను నేవింపం డైన నిక్కు...చేలుండు 

నిజకాంతాముఖో ల్లాసంబుకొటికు నాయొద్దకు జనుదెంచినవాం డితనికి నిం 

చద్రాదులకుం బడయ రానిబవాువిధంబు లై. నసంపది్థ శేహంబు వీక్షణంబ యొడం 

గనార్పవలయు నని తలంచి యతండు జీన్శ వస్త్రంబుకొంగున ముడిచి తెచ్చిన 

యడుకులముడియం గని యిది యేమి యని యొయ్యన యమ్లుడియం దనకర 
కమలంబుల విడిచి యయ్యడుకులు కోన్ని పుచ్చుకొని యివియ సకలలోకంబు 

లను నన్నును బరితృ _ప్పిం బొందింవం జూలు సని యవ్వుడు, 1012 

మురహరుండు విడికెడడుకులు, గర మొప్పంగ నారగించి కౌతూహాలి మె 
మజీయును బిడికెడు గొనం దృత్క_ర మప్పుడు వుం గమల కరకమలములన్ , 

సొం పారణ నతనికి బవ్యాసంవద లందింప నివియ చాబును నిక భ 

తీంపంగ వలవదు త్రీజగుత్సంవత్కర దేవదేవ సరాగ్థిత్త వారీ. 1014 

అని యిట్లు వారించె నక్కు_చేలుండును నారాత్రి నోవిందుముందిరంబునం దనకు 

పృొాదయానందక రంబు లగువివిధపదార్థంబు లనుభవించి మృదులళయ్యాతలం 

బున నిద్రించి తనమనంబునం దన్ను సమధికసుర్దభో గానుభవుం గాందలంచుచు 

మజునాం డరుణోదయంబున మేల్క_ని కాలోచితక కే ర్ణింబులు దీర్చి యిండిరా 

రమణుండు దన్ను గొంతద వళనిపి యామం త్రి తుం చేయం జనుచు నందనంద 

. నసందర్శనానందలో లాత్తుం డై తననునంబున ని ట్రనియ, 1015 

నాఫుణ్య్య మరయ నెట్టిదొ, యాపుణకినిధిం బ్ర శాంతు నచుర్భితు నఖిల 

వాషపకు బవాణుఇనిం జి దూ+పకు( బురుపో.-తమునిం బరుం గనుంగొంటిన్, 
ట్టి లీ ఫీ pre 

పరికింపం గృపణస్వ ఖావ్రుండు నైనట్టియే నేడ నిఖలావనీళ్యరి యగు 
నిందిరా బేవికి నెనయంగ నిత్యనివాసుం డై యొప్పునవ్యాసు దేవు 
జేడన న్న్ధ్మైం దోడయిట్టినవానివై వడిం గౌయగిటం నదియ జేర్చి 

'దెవంబుంగా నన్ను భావించి నిజతల్సమున నుండి సత్కి_) యల్ పూని నడపి 

బారునిజవధూకరసరోజాతకలిత, చానురానిలమున గత శో మునిం చేనీ' 

శ్రీకుచాలి_ప్పచందనాంచితేక రాబ్ద, తలములను నడ్డు లొ క్రై వత్చలత "మెటినీ, 

వ, కావున, 1018 

టం శ్రీనిధి యిట్లు నన్ను బచరించి ఘనంబున వి_త్తమేమియయు 

న్మీనిలెజుంగు గానఖడె నెన్న దరిద్రుండు సంపదంధుం డై 
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కానక తన్నుం జేరం డని కాక శి కా ర్తిహారుండు సత్కృపాం 
WY జాం 

య గిలి సర్యవ స్తువరివూర్లునిగణా ననుం జేయ కుండునే, 1019 

+ ఆని తనమనంబున వితర్కించుచు నిజపురంబునకుం జని చని ముందట, 1020 

నీ, ఛానుచం దవ భా భాసమానస్వర్షచంద్ర, ద, కాంటోవలసౌధములును 
గలకంథశుక నీలకంథసముత్క్మ. రిభోమానతకూజిత్ోదాగ్థనములును 

ఘల్లనీతాంభో జహాల్ల కక స్లోర వై రవోల్ల సితకాసారములును 

మణిమయకనకకంకణముఖా భ రణవిభా9జితదాసదానీజనములుం 

తే, గలిగి ఇలువొందుసదనంబు గాంచి విస్త 

యమును బొందుచు నెట్టిపుణ్యాత్తుం డుండు 

నిలయ మొక్కొ యపూర్వ మై నెగడె మహీత 
వైభ నోన్నతలత్షీనివాస మగుచుం 1021 

వ, అనితలపోయు చున్నయవసరంబున, 1022 

"లే, దవిజవనితలం బో లెడు తెజువ లవుడు, డాయ 'నేతెంచియిందువిచ్చేయుండనుచు 
విమలసంగీతనృత్య వాద కములు నెలయగ గరిమందోడొ్క్కొ_నిచనిరంతివురమునకును, 

వ, ఇట్టు సను బేర నతనిభారస రమైనసతిలలామంబు దనమనంబున నానందరసమగ్న 

యగచు, 1024 

సీ, తనవిభురాక ముందటం గని మనమున హర్షించి వైభవం బలర మనుజ 
కామినీరూవంబు ₹ై కొన్న యింది రావనితచందంబున దనరు చున్న 

కలకంఠి తనవాలుళన్ను లే కేవల నానంద బామ్మంబు లంకురింవ 

నతనిపాదంబుల కాత్త లో శ్రుకి భావంబున నాలింగనంబు నేనె 

లే, నాధశాచేనుం డతులది వార్టింపరాభ, రణవిభూషిత లై రతిరాజుసాయ 
కములగతి నొన్పుపరిచారికలు భజింప, లలితపౌభాగ్న ఫ్ యగునిజలలనం జూచి, 

క ఆనారీరత్నంబును, దానును ననుశాగరనము దళుఖఫొ రక్తం ని 

తా్యానందము నొందుచు( బెం, పూనినవారిలబ్బ వై భ వోన్నతి మెజియన్ , 

సీ, కమనీయపద్మ రాగ _స్థంభకంబులుం గొమరారువటికంపుణయడ ర్థములును 

మరశతనవరత్నమయకవాటంబులుం గీలితహారినీలజాలకములు 

దీపితచంద్ర కాంతోపలవేదులు నంచితవివిధవ దార్గములును 
దగువాంగకూలి కాతల్పంబులును -సహూమలాలితళ యనస్థలములుం దనరు 

"లే, సమధికోత్తుంగ భద వీఠములనీరులుు మానితోన్న త దతురంతయానములును 

వలయుసద్య స్తు స్తుపరివా-న్ల వాటికలును, గలిగి చిలువొందుమందిరం బెలమిం జొచ్చి, 

వ, సుఖంబున నుండునట్టియడం దనకు మనోవికారంబులు వొడమ కుండ వర్తించు 

చు నిక్ష లం బగుతేనమనంబున ని ట్లను నింతకాలం బత్యంతదురంతం బగుదారి 

ద్ర స్టదుగ్ఖార్గ వంబున మునింగియున్న నాకుం గడవటం గలిగినవిధంబున నివ్వుడు, 
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ఆ, ఎన్నషన్ఫ్ తృ లై నయిట్టిసంపదలు న్యా కబ్బు అల్ల వారిదయావ లోక 

క్ష 

వ, 

ఆ, 

వః 

ఆ 

నమునగకేనీ కాజె నళీనాతునన్ని ధి, కర్ణి నగుచు ) చేను నరుగుటయును. 1029 

నను నావృ త్తాంతంబును, దనమనమున. గనీయు "నేమి దడవక ననుం బొ 

మని యీసంపద లెల్ల ను, నొనరయ నొడంగార్చి నన్ను నొడయనిం జేనెన్, 

అట్టవుపపో త త్లముండు భక్తినిష్టు లై నసజ్ఞనులు 'లేశమా త్రం బగుపదార్థంటై న 

భ్ కివూర్వకంబుగా సమర్పించిన నది కోట్రిణుణితంబుగా? కొని మన్నీంచు 

టకు నిదియ దృష్టాంతంబు గాదె మలినదేహుండును జీర్ణాంబరుండు నని చిత్తం 

బున ఊహేయంబుగాం బొటింపక నాచే నున్నయడుకు “లాదరంబున నారగించి 

నన్నుం గృతార్థునిం జేయుట యతనినిత్హైతుకదయయకా దె యట్టికారుణ్యసాగ 
రుం జై నగోవిందునిచరణారవిందంబులయందులభ కి క్షి చ తిభ్రవంబును గలుగుం 

గాక యని యప్పుండరీ కాతు నియందుల తాత్ప్సర్యంబునం దగిలి బల్లీ సమేతుండై. 

నిఖలభోగంబులయందు నాస క్లీం బొరయక రాగాదీవిరహితుండును నిర్వికా 

రుండును నై  యఖల క్రియలందు ననంతునియనంత థా్యానసు థారసంబునం 

జొక్కుచు విగతబంధనుం డై. యపవర్ష్మ పా క్తి నొండె వుజణియును,. ' 1031 

దేవచేవు డఖిలభావబజ్ఞం డా? థి త్మ వరదుం డై నవారికి భరణిసురులు 

దై వతములు గాన భరుణీదివీజాల, కంచు చై. 5 వ మొకండు గలబె భువిని, 1082 

మురహరుం డిట్లు కుచేలునిం జరి తార్భవీం శేసిసట్టిచరితము విను స 

త్పురుషు ల కివాపరసుఖ ములు) వారిభ కి క్రియ యశము? గలుగు నవనీనాథా, 

ఇడి (క్రీకృమ్ణుండు సకోటుంబముగా శ్ వహణస్నానమునకుం బోవుట ఉత 

అనిన మజీయుం బ రాళ రపాత్రు తున కర్టునపాత్రు, త్రుం డి ట్లనియె, 1034 

దుష్ట శిక్షణంబు దురితసంవారణాబు, కివ్దరయరాంబు చేయం దలంచి 

భువిని మనుజుం డగుచు? బుట్టిన శ్రీకృష్ణ, నిమలచరిత మెల్బ వి_స్తరింపు, 1035 

న, అనిన శుకుం డి ట్రనియె, 1086 

నీ, 

శే, 

లే, 

వః 

ధరణీశ బలుంయను సరనీజబోదరుంయ నవోన్న తసుఖలీల నుండునంతం 

జటులో గ్రకల్పాంతసమయమందునుబో లె ద్భగ సవార్థిమై సముద్దీ ప్ప మగుచు 

రా జిల్లు సోరో్యోపరాగంబు సమ చెంచు కుజింగి భూజను లెల్ల వసం గదలి 

మును జమదగ్ని రాముడు పూని ముయ్యేడుమాటులు ఘనబలో దారుం డగుచు 

నిజభుజాదండమండితనిబిడ నిశిత, చటులదంభో భీరుచిర భాస్వత్కు. తార 

మహిత థా రావినిగ్భిన్న మనుజపాల, 'చేవానిర్హు _క్షరుధిర వ వాహములను, 1087 

వనువుడువులు గావించె నెదటనేని, నజ్టిపావనసు శే త్ర మగుస్యమంత 

పంచకంబున కప్పుడు సంభ్ర మముతో డం. జనిరి బలకృష్ణాలును సంతేసం చెలర్చ, 

ఇట్లు నిష్కర్ము నై ఛై సళామకృష్ణ కులు లోకధర్షానుపాలన ప్రవ ర్తనులై ద్వారకా 
నగర రక్షణంబు నకుం బ బ్రుచ్యుమ్నగ దసాంబసుచంద ద్ర శక సౌరణానిరుద్ధకృతవర్శా "రాది 
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క 

యోధవరుల నియమించి తాము నక్రాగనసుదేవో గ నేనాదిసోలయాదవులుం 
జాంతాపమేతు లె .సృక్సందనాభ రణశన్తా నాలు ధం 9 Fr నాకారంబుల 

డం బున ఎనసిమాంంబు అనం బొలుచున*టంబులను మేఘంబుట నసుంకరించు 

గజంబుబను మనోవేగంబు లె నతురంగంబుల నెక్కి. వియచ్చరులం బురుడిం చు 

పురుషులు దమ్ము నేవింపం జని యప్పుణ్యలీగంబుల నవగావానంబు నేనీ యుప 
వనీంచి యనంతరంబ, 1089 

భూసుకవరులకు ననువదు, వాసోలం కార భేనువనుకత్న ధరి 

శత్రీసుకుహితవ స్తువ్ర ల్కుల్లాసంబున దాన మిచ్చి లాలితు లగుదున్, 1040 

వునరవగాహానములు వెం, పొనరం గావించి బంధుయు_ కృముగా భో 

జనకృత్యంబులు దీర్చి సదను రాగము లుల్ల నీల్లు నచ్చోటం దగన్, 1041 

ఘన శాఖాకీర్ల ము లె, యినరశ్షులు దూణ నీక మొసకం చెసల౯ా 

ననిచినపొన్న లనీడల, ననిచిన వేడుకల నందనందనముఖ్యుల్ 1042 

తనరినవల్ల వరుచి రా సనముల నాసీను లగుచు సత్చుఖ భోస్టిం 
చెను పొందంగ నట వనీయిం, చినచోం దక్పుణ్యత్య నేవారతు లై , 1048 

మున్న చనుదెంచి యున్న _మతె్స్యశీనరకోసలవిదర్భకురుసృంజ యకాం భోజ 
"కేకయమ ద్ర కుంత్యారట్టకేర భాదిభూపతులును మజీయుం దక్కి_నరాజవరులును 
హితులును నందగోపాదిగోపాలురును గోపికాజనంబులును ధర్మ రాజాను 
గతులై వచ్చిన ఫీష్ష ద్రగోణభ తే రాష్ట్ర) గాంథారీకుంతీ పాండవత ద్దారనిన వాసంజయ 
విదుర కృవ కుంతిభోజ విరాట ఫీవ్యక నగ్న జిద్దు)వద శై బ్యధృస్ట్రకేతు కాశి రాజ 
దమఘాష.వి కాలాక మైథిలయు థామన్యుసుళర్థ లును సష్ర త్ర కుం డైనబాహ్లి 
కుంజడును మొదలుగా నచేకులు న్యుగ్య నేనాదియా శవ వ కరంబులం బరాజలం 
దృప్రులం చేసీన వారునుం బ్రెముది తాత్తులె రయ్యెడ, 1044 

ఆరాజులు గాంచిరి నిజ నారీయుతు లగుచునంగనావరి వారు౯ా 
ధీరుకొ దానవకులసం, జోరు౯ా గోవీమనోవిజో+రు నుదారున్, 1015 

వ, కని యమాధవబలదేవులు నేయుసముచిత ఫూజావిథానంబులం బరితృ స్త్ర తై య 
మ్థుకుందుసాన్ని ధ్యంబు లిన తదియసంపద్విభవాఖి రాము లై విలసిల్లు చున్న 
యు గృ నేనాదియదువృష్టిపుంగవ్రలం జూచి వారలతోడ నారాజవరులు మూ 
థవుండు విన ని ట్లనిరి, 1046 

వు, మనశా స్త్రంబులు వాక్కు_లుకా మనములుకొ మాంగ ల్యముం బొంది పొ 
వన మై యొప్పెడి నేరమావిభునిఛాస్వ త్పాదపం కేజే 
చనతో యంబుల నేమవహాత్తునిపదాచ్ఞాతంబు "లెచేని సో 
కిన-చో బల్లను ము _క్రిహాతు నగు సీకృష్ణుండె పో మూడకంగన్, 1047 

శ్వ సనకసనందనాదిమునిన _త్తనుం లంచిత యోగదృష్టి చేం 
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బనివడి యాత్మల౯ వెదకి పట్ట నగోచర మైనమూం_ర్ది యి 
ట్లన వరతంబు మాంసనయనాంచలగోచరుం డయ నళ్ళ్యు యే 
మన నగు వీరిపుణ్యమున కాదట సెట్టితవంబు నేనీరో, 0: 

ను, నిరయస్వర్హము లాత్తం గ కొనక తా నిరాషణమరా _ర్తెనయీో 

హరిం జొడళ౯ా వారకోడం బల్కు వారిమే నంటకా హరిం బాడంగా 
వారితో నేయ సజోసనా _స్తవణళశయార్ట వాసు లై యుండయగ౯ 

హారిబంధుత్వసఖిత్యముల్ గలుగుభాగ్యం “బెట్టు సిద్ధించెనో. 1049 

తే, అనుచు యాదవవృష్షి భో జాంధకులును 

హరిదయాలబ్ధనిఖి లార్డు లగుచు నున్న 

మనికి దమచి_త్సములం బలుమాటుం బొగడి 

పరిణమించిరి యంత నప్పాండుమహిషి., 1050 
వ, అప్పుడు, 1051 

క, తనసుతులకు గాంఛారీ, తనయులు గావించు నపకృతంబుల కాత్త కొ 

ఘనముగ నెరియుచు నచ్చటం గనుంగొనె వసుదేను విగతకల ల హభాన్రన్, 1052 

వ, అట్లు గనుంగొని యతనితో ని ట్లనియె, 1059 
క ఓయన్న పాండుతనయులు నీయల్లు రడన్రులయందు నెజ్ మృగనులలో. 

బాయనియిడునుల బడ గరు కాయత్తుల రగుచు మోర లరయంగ వలదే, 

వ, అని బహు వకారంబుల సంకాపించుచు మణీయు ని ట్లనియె, 1055 

క, అతిబలవంతపువిధి దాం బ్ర తికూలం చైనం గలరె బంధువు లనుచుక్ 

ధృతి గల బావ్బజలవ్లరితలోచన + యగుసహోదరిం జూచి యనెన్, 1056 

సీ, తల్లి నీ కేల సంతావీంవ గునమునం దలంవక విధి నేల సొలనె దింత 

యఖిలనియామకం డగునీళశ్యయుండు మాయ యవనికాంతరుం తైనయట్టినూత్ర, త 

ారునిైై వడిం దగిలి నటింప గ మనుజులు కీలుబొమ్తలు నలంవం 

గావున విధినేఃతం గడచి వర్తింపంగ దేవతలకు నైనం దీణు దట్లు 

తే, కోధచిత్తుండు కంసుండు బాధ వజువ్క నిలయములు దప్పి నే 'మడవ్రలం జరింవ 

ఘసకృపానిధి యాహారి గలుగంబట్టి, కోరి మా కిండ్లు గ్ర మృణం జేరం గలిగె. 

వ, అని యూజడిలం బలుకునవసరంబున, 1058 

క, నందయశోదలు గోవక్క బృందంబులు గోపికలును బిరిగొని పరమా 
నందంబునం జను దెంచిరి మందరధరుం జూచువేడ్క. మనముల6 బొడనున్, 

వ, ఇట్లు సనుదెంచి, 1060 

క, అతిచిరకాలసమాగతు, నతని నిరీతీంచి వృష్ణియాదవభోజ 

వ్రశతులు నెదు ేంగి సము, న్నతితో నాలింగనములు నడవీరి వరుసన్, 11061. 

క వసుజేవడు వారికి సంతసమునం గావించె సముచిత క్రీ య లంత[కొ 

కెరీర్ 
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మసలియు వారియును "మొ క్కి_రి, వెస నందయశోదలకును వినయం బెసలోన్, 
అట్టు నమస్కృృతులు నేనీ యాలింగనంబులు గావించి నయనారవిందంబుల 
నానంద బావ్పుంబులు దొరయ నటి లేనిన్నే వాంబులు చి _త్తంబుల న _త్రమిల్ణ "నేమి 

యుం బలుక కుండి రంత నయ్యశోదాదేవి రామకృష్ణుల ని నిజాంక వీఠంబుల సునిచి 

యక్కు_నం గదియం దిగిచి చఇక్కు_లు ముద్దుగొని శిరంబులు మూర్కొని చిబు 

కంబులు వుడుకుచుం బున నకిప్రున రాలింగనంబులు గావించి వరమానందంబునం 
బొందుచు నున్నంతం బదంపడి, 10683 

స్థిరమతితోడ రోహిణి ము 'ేవకియుం దగ నందగోవసుం 
దరిం నని కౌంగిలించిషొని తత్క్బృతు లెల్లం దలంచి యింతి నీ 
వరుండును నీవు బంధుజనవత్పలత౯- మును చేయుసత్కృతుల్ 
మజవంయ వచ్చునే తేల మా కిక నెన్నంటికిం దలోదరి, 1064 

జననం బందుట మొదలుగు ఘనమోావాముతోడం చెంచుకతమునం దమకుళా 
జననీజనకులు వీ రన్కి మనములం దలపోయ లేరు మము నీతనయుల్ 1035 

అంటినమ్రే మను వీరిం గంటికి జె ప్పడ్డ మైనగతిం చెంప మా 
కంశుకో నెన రౌటను మ్య, యింటకో వసీయించి యుండి రిన్ని దినంబుల్ *, 1066 

అని యిట్లు వీ యాలాపంబులు వలుకు చుండునవనళంబున గోపాలనుందరు 
లమందానంద కంద లతపహృద య లుం హృద యేశ్వరుం డై. డె ననోవిందుండు చిరకాల 
సమాగతుం డగుటంచేనీ యతనిం జూచుకలంపు లుల్ల ంబుల వీ గొనం చేరి, 

నళలినదఫా తుం జూచి నయనంబులు మోడ్యుంగంజూల కాత లక 
వలచి తదీయమూ ర్తివిభవంబు దలంచుచుః గాయిలించుచుం 
బులకలు మేనజాదుకొనః బొల్వలు సొక్కి_రి (బహాముక్ మనం 
బులం గని చోక్కు_యాగిజనముం బురుడింపంగ మాన వేళ్వ రా, 1068 
పాలంతులభావ మాత్మం గని ఘల్ల సరోరువాలోచనుండు వా 
రల నష్ట 'జేశతంబునకు రమ్మని తోకొని పోయి యందు న 
డి లిం బరికంభణంబు లొనరించి లసద్దరహాసచం ది కౌ 
కలితకపోలు: డై పలికె గాంతల భక కినితాంతేచి త్రలన్, 1069 
వనజద శౌములార బలవ దిశువక్షముల౯్ జయింపంగాం 
జని తడ వయ్యొ దీనికి భృకంబుగ మామది నల కుండుఃడీ 
యనయము దైవ మిట్లు సచరాచరజాలము నొక్క..వేళం గూ 

నే 

ర్పును నొకచేళం బాపును మరుద్ధతతూలతృణంబులుంబ లెన్, 1070 
తరలాములార మద క్రి చేతనులకుం దనరుమోతానంకదాయకంబు 

...- జకతపో చృతేడానస సత్కర్మ ముల ముక్తి కలుగంగ చేరదు కాన తలం 
విధిశివస నకొదివినులచి _త్తంబులం బొడమనిభ క్ మోబుద్ధులందు 
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జనియించె మీవూర్యసంచితసౌభాగర్థి మెట్టిదో యది తుదముళై నింక 

జే, సటమటము గాదు మోకు నెన్నంటికినై నం గలుగ నేరవు నిరయసంగతము.లై న 
జన్మకర్మము లిటమిాంద మన్న నీహ్క సుముహిత థఛా్యానలార 'చళూరమణులార, 1071 

సీ, అఖిలభూూతములకు ననయంబు నాదిమథార్థంత కాంతర్చహి ర్యా రికీ నేన 
ఘటపటాదిక భూత కార్భంబులకు నుపాదానకారణము_లై తనరునట్టి 
గగనానిలానలకటు ణులను భూతపంచకం బైక్యత వడయుః గాటె 
లోకంబులందుం బంచచీశరణవ్యవస్థలచేత నట్టిభూతములరీతి 

జే గగనముఖభూతత త్య్మా_ర్భ కారణముల దగిలి యాథారహేతుభూశతంబ నైన 
నాకు బర మన్య మొక్క_ జెన్నంగ లేదు విమలమతులార మాటలు వేయు నెల, 

తే, అనిన చెలివాొంది వారు దేజోఫిమాన, ములు సమ _స్థంబు విడిచి యోనలిననాభ 

నిఖలజగదంతే రాత మానితచరి శ్రీ ;, భ క్షజనముందిరాంగణ పారిజాత, 10/8 

తే, భోరసంసారసాగరోత్రారణంబు ధీయుతజ్ఞాన యోగి వాగ్ధ్యేయవస్తు 
వగుచుం జెలువాొందోనీచరణాంబుజాత, యుగళమును మామనంబులం దగలనీ వె, 

క, అని వేండినం గృష్షుండు ముని వినుతుండు కరుణించి వల్లవీజనములు గో 
రినయట్ల యిచ్చెం గరుణా, వననిధి సద్భ క్ష్తలోకవత్సలుం డంతన్, 1075 

4 ధర్మతనూభవుం గని పదంబులకు౯ా నతు౭డై సపర్యలక్ 

నిర్మలభ_క్షిమె నడపి నీవ్రను దమ్ములు బంధుకోటి స 
త్కర్శ చరిత్రు లై తగుసుఖంబుల నొప్పుచు నున్నవారె నా 
నర్మిలిం బాండవ్యాగజూండు నమ్మధునూదనుతోడ ని ట్లనున్, 1076 

క, సరసిజనాభ భ “త్పద్క సరఫీసవా మాథ్స్ యుంచుజను లతిసౌఖ్య 
స్ఫురణం బొలుపాసుచు భువి జరింంపెరె ఛ్క్షపారిజాత మురారి, 1077 

వ, అదియునుం గాక, 1078 

స్రీ సుమహితస్వప్న సుషు _వీజాగరములక్ మూ డవస్థలం వానీ బాడి మిగిలి 

వెలి నుందు లో నుందు విశ్శమై యుందును విశ్యంబు నీయందు వెలుంగసచుండు 
ఛవదీయమహిమచేం బాటిల్లుభువనంబు లుదయించు నొకవేళ నుడిగి మడుగు 
సంచి తాఖండితజ్ఞాని వై యొప్పుచు నవివాత యోగమాయాత్త దనరి 

'తే, దురితదూరులు నిత్య ము క్తులకుం జెంద్క నలవి మై పెంపు దీపింతు వంబుజాతు 
ఘనకృపాకర నిఖలవికారదూర, నీకు మ్రెక్కె_డ సర్గలో కై కనాథ, 1079 

క, అని వినుతించిన నచ్చటిి జనపాలకబంధుమి శ్రే సకలజనములు౯ 

విని యనురాగిల్లిరి నె, మృనముల నానందజలధిమగన్నలు ననుచున్ , 1080 

తే, అట్టియొప్పగువేళ నెయ్యంబు మెజస్కి యొక్క_చోటను సంతోషయు కులగుచు 
దానవాంఛకసతులును (ద్యాపదియును, గాడి తమలోన ముచ్చట లాడు చుండి, 
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విర లవ్న౯ యను శ్రీకృమ్ణునియప్తమభార్య ్రావద్బేవికిం దనవివావావృ త్తాంతంబు డలుపుట థితా- 

వ అట్టిమెడం గృన్తకథానిశేముబులు.. పరితోషంబున నుద్ధడించుచుం. బ్రసంగ 

సీ 

త్త 

తే, 

క 

వశంబున నారుక్షి ణీచేవి మొదలగు శీ కృష్ణంభారకిలం గనుంగొని పాంచాలి 
యి ట్లనిరె మిమ్ము: బుండరికాకుండు వివాహాం బయిన అతెజుంగులు వినిపింపుం 
డనిన వారును దదమువరిణయంబుల తెజుంగపలు మున్ను నే నీకుం జెప్పినవిభం 
బున వినిపించి రందు సవి స్థరంబుగాం చెలియం బలుకనిను ద్ర రాజకన్యకావృ 
త్వాంతం బొమానిని పొంచాలికిం జెప్పినవిధంబు విను మని శుకుండు పరీయీన్న 
"రేంద్రున కి ట్లనియ్, 1082 

పాంచాలితో మ బ్రవతిసుత యి ట్లను సంగీతవిద్యావిశారదుండు 
నారదుచేతివీణాసనక లిత మైనట్టిగోవిందక థామృతంబు 

దవిల యేం. లలి చిత్తము దన్మయత్యంబు నొంది మోదించుచు నుండునంత 
దుహితృ వత్పలుండు మద్దుకుండు దా నది విని సదుపాయ మొక్కటి మదిం దలంచి 
చదల నెబ్బంగి నైన గోచరము గాక, వారిదుధ్యములో నభివ్యా ప్రీ దోంయ 
మత్స్య్యయం తంబు కల్పించి మనుజు లెంత, వారి శెనను దివ్వ 'మోవంగ రాని, wy స వా 
ధనువుం బవిచండనిష్టు రాస్త్రంబు నచట్క నంచితం చై నగంధపుపష్పాతతలను (నై 
బూజగావించి యునిచి యేప్పుుషుం జేలి, నిద్ధబలమున నీచాప మెక్కు_ వెట్టి, 
ఈసాయకంబు నారిం బోనీ వెనకా మత్స ర్టియం త్రముకా ధరం గూలకా 
వేసిన కెర్భధురీణుండు, నాసుత వరియించు నని జనంబులు వినగన్, 1085 

క, చాటించిన నవ్యా_్థకు, బాొటిం-చినసం థ్ ముముల బాణాసన మా 
రటంకారమజబోరవ, పాటిత శా త్ వులు బావుుబలసంవన్ను ల్, 1086 

క, సుందరతేనులు. దదుత్పవ, సందర్శనకుతుకు లమితనై న్యులు భూభ్ళ 
-. న్నందను లేతెంచిరి జన నండితయశు లగుచు మద్రనగరంబునకున్ , 1087 
క, చనుడెంచిన వారికి మజ్ఞనకుండు వివిథార్చనములు సమ్మతి గావిం 

చిన నాబావుబలాథ్గుర్ణులు, ధనువుం జేరంగ నరిగి రై ర్భన్ఫూర్తిన్, 1088 
వ, ఇట్లు డ్ యద్ధనువుం గనుంగొని, 1099 

ఉ. కొందటు వూన లేక చనం గొందలు పూని కదల్ప లేక పోం 
౫ గ ంద టొకింత యె త్త నొకకొొందటు మో పీడ తేక దక్క_లాం 

గొంద టొకింత మయెొక్కిడుచుం గోరి నృపాలకు లిట్లు సిగ్గునుం 

జెంది తలంగి పోన్రుచును సీ యిట శేంగుట నీతిత ప్పనన్, 1090 
వ, అట్టియెడ ం 1091 

క ఛీముండు రాధేయుండు న్కు జ్ఞామగతి న్నెక్కు ద్రోచి తగ నమ్మానం ' 
బేకుజక దిరుగు చుంటయుం దామేమియు చెటు తేక తలలొనపిదవన్, 1092 

సేం ద్ర తనయుం డమ త్స రము నేయ నుపాయ మెణి(గి తగ "నేసియు వా 



దశమస్కంథము, ఉత్తర భాగనుం 465 

సము ద్రుంవ లేక సీకున, విముఖుం డై చనియె నంత వికలుం డగుచున్, 1098 

వ ఇట్లు సకలరాజకుమారులుం దనుతను వ్ర యత్నేంబులు విఫలంబు శై నముఖార 

విందంబులు ముకుళించి దై న్యంబున విన్న నై చూచు చున్నయెడ, 1094 

చ సరనీజవ త్ర లోచను(డు చాపము సజర్థిము సె "నేసి యుల్లస 

చ్చర మరిం బోసీ కార్తుకవిశారదు డై యలవోక వోళె ఖే 

చర మగుమోానముం మనిమె సత్వరతళ౯ా సురసిస్ధసాధ్య ఖే 

చరజయకశోబ్ద "మొప్పం చెలుచం గురినెం ఏనిం బుస్పవర్ష ముల్, 1095 

వ, అయ్యవసరంబున నేను బరితుష్టాంతరంగ నై. పరమానండనికచవదనారవింద 
నగ్న్నచు నిండిందిరసన్ని భంబు లగుచికురబ్బందంబులు విలసదలిక ఫలక ంబునం 

దళుకు లొలుకుఘర జలకణంబులం గ రంగుమృగమదతిలకంపుటసలున మసలు 
కొనినం గరకిసలయంబున నోసరించుచు మిసమిస బునుమెటుంగుగములు గటి 
కొనునెతీగౌను వడనడ వడంక నప్పుడు మందగమనంబున, 1096 

చ, లలితవదా'బ్దనూవురకలధ్యనితో దరవోస పంది, కా 

కలితకపోలపాలికలం గప్వుసువర్థ్య వినూత్న రత్న కుం 

డలరుచు లొప్పం గంకణరయుణంకృతు భించెసలార రంగభూ 

తలమున శకేంగుజెంచి ముఖ తామరసం బపు డెత్తి చూచుచున్, 1097 

చ, నరవతులం. గనుంగొని మనంబున వారిం దృణికరించి మ 

త్క_రజలజాతేదివ పమణి కాంచనమాలిక నమురారికం 

భరమున లీలమై నిడి పదంపడి నవ్యమధూకదామ మా 
హరికబరిం దగిల్సితి నయంబునం గన్నుల లజ్జ జేరంగన్, 1098 

వ, అప్పుడు, 1039 

చ, కొలందికి మూణటింగా డమరుగోముఖడిండిమమడ్డుళంఖ కా 

వాళమురభీమృదంగప వణవానక దుందుభిఢక్క.కోంస్ఫను 
రృళమురజారజూదివివిధధ్వను "లేపన భూనభోంతరం 

బులం జెలగొక౯ా నసటీనటనముల్ దనరారె మనోవారాకృతిన్, 1100 

వ, అంత, 101 

చ, అమురగణంబుం దోలి యురగారి సుభాకలశంబుం గొన్న చం 

దమున సన్వుస్త స్పళత్రు, వసుథావరకో టిం దృణీకర్తించి య్ 

క్క_మలవిలో చనుండు ననుం గాయగట నొ వ్పంగ6 జేర్చి సీంపహూచం 

శమణ మెలర్పం గొంచుం జనెంగాంచనచారుర థంబుమిోంది!న్ , 1102 

వ, అట్టు రథారోహాణంబు నేసిన, 1108 

చం తురగచతుస్కు ముక విమతదుక్టమళూరత: బూన్చి దారకుం 
డరదము జొప్ప వ తు త్రునికరాశథేతమకిపటల ప్ర చండఖా 
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స్మ_రరుచి నొప్పునట్టినిజ కార్తుక యుక్త నుణ ప్ర ఘోషసం 
భరితదిగంతరుం డగుచుం బద్మద ళాయుండు వోవు చుండలోన్, 1.04 

వ, అట్టి వడ . సకలరాజలోకంబును గృవ్షునివిభవంబునకుం జూపోవక యసంఖర్థం 

బు లగుమూంకలు గట్టి యమ హాత్తునిమూావోత్మ కంబు చెలియక దర్పాంధు 

లై కడంగి, 1106 

G, భావభవప్ర, సూనళరబాధితమానసు లె సమ స్తథా 

త్రీ వరనందనుల్ బలుపు చెంపును బెంపును సొంపు నేర్పడళా 

దేనకిరీటరత్న రుచిదీవితపాదసరోజుం. దై నరా 

జీవద ఫౌత్వుం దాంశిరి విశ్చంఖలనృ త్తి తి సతి ప వ్రయత్ను లై లె, 1106 

వ, అంత, 1107 

చ, సరనసీజలోచనుండు నిజశార్ణశ రాసననము క్ష "హీమపుం 
- (౨ 

ఖరుచిర శాతసాయకనికాయములక౯ రిఫుకోటి చేసీ సీం 
ధురరిపువి క్రమ ప్రశటదోర్చలుండై. విలనిల్లి యొ కై దు 
_స్తరచలిళాన్యపై NM స్స్యమును సజ్జనమాన్యము? బాం సం చజన్యమున్, 1! 08 

ఉ. ఆతణటి భూరిబావాుబలు లేనవిరోధినరేశ్వరుల్ మృగ 
(వాతము లొక్క "పెట్ల ట్ట మృగరాజకిశో రము వై నెదిర్చిన 

మ్లైతరు వి చతుర్విధసమిద్దబలంబులతో డం గాడి ని 

ర్థూతక ళంకుం డై ననవతోయజ నేశ్రు,నిం జుట్టు ముట్టినన్ . 1103 

చ అలిగి మురాంతకుండు గులిశాభశరంబుల నూత్న రత్నకుం 

డలములతో శిరంబులు రణన న్మణినూపురరా* జితోం బదం 

బులు గటశకాంగులీయకవిభూపణచాపశ రాలితోడం జే 

తులు నిలం నాలంగా విజయదోహలి మొ తునుమాడె వెండియున్, 1110 
క, హాతశేషులు సొక్కాకుల్క గతిం దూల నిశాతవవనశాండముల సము 

ద్ధతి చేసీ తోలి విజయో ఎన్నతుం డై నిజనగరి కేలా నగధరుం డంతన్, 1111 

వ, కట్లు మహితమంగళాలంకృతంబును నతిమనోహారవిభవాభి రామంబు నగుదా 
రకానగరంబున కరుగు దెంచిన మజ్జనకుండును చి యంబునం దఊోడన చనుచెంచి, 

చ. రణ్తవి వినూత్న రత్న రుచిరస్ఫుటనూవురవోరకళ్ల జా 

షా టకాంగు ళీ యకి లసత్పరిథానకీరీటత ఏవొ 

రణరథ వా జి హేతినీకి రంబులనుం బరిచారి కాతలికా 
న. ణో శ్తరుం శయినపద్మ దభాతు: కిచ్చ నెమ్మినోన్, 118 

ఇట్లు మహానీము తేజా ఛ మైనమాధవువయాపరిలబ్ల: ఖల ' స్తువిస్తారుం డయ్యు 
ను సజాధ కొరళున ఫపొజుకు మరలం గతా! తంబు; వినూత్న * త్నె వ్రాతంబును 
సమర్పించి సని ఖభూసురని: ౧ంబులు నినతింప వూతం డి మెన నబ్బహా త్సేనుండు 
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నన్నును సమ స్త్హవస్తువులను గ ఎ్రన్హునకు సమర్పించి (కచుంబున సక లయాద 

వులనుం బూజించి మరలి నిజప్రురంబునకుం జనియె నని ఇెప్పినం గుంతియు గాం 

'థారియుం గృహవ్టయు నఖిలనృపాలకాంతాజనంబును గోపికలుం దమతమమనం 
బుల సర్వభూ కాంత ర్యామియు లిలామానుపనిగృహంండును నై నపుండరీకా 

తచరణారవిందస్తర ణానందవ వరవళ లై కృన్లుం ద్రశొంసించి రంత, 1114 

అంధ్ర నారదాదిమవార్దులు శీ శీ శృళ్ణదర్శనంబు శేసికొని వనసుబేవునిచేం గ్రశువు సీయించుట శుక 

చ, బలవద రాతిమర్ద నులం బాండురనీలనిభ ప, క, భాంగులం 

గ లితనిజాననాంబుజవికాసజితాంచిత వూర చంద్రమం 
డలులం బెరేశులకా నరవిడంబనులం గ రూణాపమూాధుల౯ా 

విలసదలంకరిష్ణుల నవీనసహాళ్షుల 'రామకృష్టులన్ ॥ 1115 

వ, సందర్శించుతలంపులం దమువహృడయారవిండంబులం బ్రేమంబు సందడిగొన 

నప్పుడు, 1116 

ఉ, ధీరమతి౯ ద్విత త్రి తక దేవల సాత్యవకేయ కణ్వులుక్ 

నారద గౌతమ చ చసన నాకుజ గార్ల వనీష్ట గాల వాం 

గ్రస కశ పానీత సుకీర్తి రి మృకండుజ కుంభస విభ వాం 

గ్రులు యాజ్ఞవల్క ర్ట మృగళ్చ్ళంగముఖాఖిలతావసో త్త తముల్, 1117 

వ, చనుదెంచినం గృమ్హుండు వారలకు; బ్రశ్యుష్టానంబునే నని వందనంబు లాచరించి 

వివిభార్చనలు గావించి య ట్లనియె, lis 

నీ, సన్తునీశ్వరులార జన్మ భాక్కు_ల మైనమాకు నిచ్చోట సమ్మతిని దేవ 
నికరదుప్పా)పులు నిరుపమ యోగీంద్రు, దు, _లైనమిదర్శనం బటబ్బెం గాదె 

ధృతి మందభాగుర్ణి లింద్రి, యపరతం క్ర లు నె నైనమాథాత్తుల కనఘులార 

ఛవదీయదర్శనస్పర్శనచింతనపాడార్చనమ దుర్దళంబు లయ 

లే, నేడు మాకిట సులభ మె నెగజెం గాదె జగతివైం దీర్ణభూతులుసా ధుమతులు 
మిము దర్శించుటయ చాలు నెమ్మితోడ, వే వేజ తీర్థంబు లవనివై వెదక నేల,11109 

వ, అదియునుం గాక  యుదకమయంబు తై నతీర్ధంబులును మృచ్చిలామయంబు 
లైనదేవగణంబులును దీర్ధ దేవతారూపంబులు pa కుండుట లే దయిన నవి 
చిరకాలనే సెవనార్పనలం గాని పావనంబులు శేయవు సత్పురుషులు దర్శనమా 
త్ర ంబునం 'బావనంబు నేయుదు రని వెండియు, 120 

సీ, ఆదిత్యచం ద్రాగ్ని మేదినీతారాంబుమారుతాకాళవా జ్లనము లోలిం 
బరికింపం ద త్తదుపాసనంబులం బవి త్రీ ములు నేయంగ సమరములు గర 

సకలార్థగోచరజ్ఞానంబు గల మవ కులు జారు ముపావూూ రమా తనే 

చేసీ పావనములు చేయుడు రడియు న ట్టుండె థాతుత్ర తయయు క్ష కా 

లే, శాయనుం దాత త్ర్మబుద్ధియుం గామి నీకు 
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మారులందు స్వకీయాభిమానములును 
దినిరి జమున దీర్థబుద్ధియును జేయు 

నట్టిమాఢుండు పశథుమార్దుం డసంగం బరంగుం il21 

వ, అని యివ్విధంబునం గ్భష్టుం డాడినసాభి పాయంబు లగువాక ర్థింబులు విని 

శే, 

యమునీం దులు విభా/ంతవాదయులై యూర కుండి నువారా రమా తే ౦బున 

కన్వహాత్తు స నను హాంబు వడనీ మందని స్తీ కముఖు లె యప్పుండరీకాఖున కిట్ట 

నిర చేవా చేమును ద_త్త్యవిదుత్తము లయిన బవాము ఏ ద్రాదులును ఛవదీయమా 

యావిమోహాతుల మై యుందుము నిగూఢం "బముననీయిచ్ళచేత మమ్ము నను 

గృహాంచితివి భవదీయతరి త్ర తృంబు 'విచిత్రంబు లిమేదిని యొక్కటి యయ్యును 

బహురూప రబులం గానంబమవిధంబున న్యు మొనలం గారణరూపంబున నేకం 
బయ్య్యును ననేకరూపంబులు కొని జగదుత్పత్తి త్రిస్థితిలయంబులకు మాత్రు 

తంబు నానద్భుతక ర్మ ంబులం దగిలి లీలాన తారంబులు 7కి ని దుష్టజన నిగ గవాం 

బును శివ జనర త.ణంబును గావించు చుందు వదియునుం గాక వర్ణా శ్రముభర్మ బు 

' లంగీకరించి పురువటాపంబున వేద మార్లంబు  విదితంబు శేసీన ప్రహ్మగోనింద 

రూపివి తపస్సా గథా్యయనియమంబుల'వేత నీవ్భాదయంబు పరిశద్ధంబు గావున 

బ్రన్గాస్వరూవం బై చె న బేదంబునందు వ్యక్రావ్య _క్రస్వరూపంబు శేర్ప్చేడలా నుం 

దువు కావున బ్రాహ్ల్వణకులంబు నెల్ల బ్రహృపలాగణి వై రశ్షించినమవ+ను 
భావుండవు మాయాజవనికాంతరితుండ వై ననిన్ను నీభూపాలవర్లంబును నేము 
ను దర్శింపం గంటిమి మాజన్మవిద్యాతపోమహీమలు సఫలంబు లయ్యె నీకు 

నమస్క_రించెద మని బవూవిధంబులః ౫ ఎకు నఖినందించి యమ్మ రాంతకు చేత 

నామం శీ ణంబు వడనీ తమతమనివాసంబులకుం బోవం దలంచునవసరంబున, 

అమ్మునీళశ్వరులకు నానక దుందుభి యతిభఛ_క్టి వందనం బాచరించి 
ససో_త్తములార ధర్మ త్ర _త్తేజ్ఞలు మన్నించి వినుడు నావిన్న పంబు 

సత్కర్మ వితతిచే సంచితకర్త చయంబు వావెడునుపాయంబు నాకు 
ఘనదయామతి. జెప్పు డనిన నమ్లునివరుల్ భూవరుల్ విన వసుదేవుం జూచి 
మయెలమిం బలికిరి నిఖ లయ బ్లేశుం జై న 

కచులలో-చను6 గూర్చి యాగ ౦బు నేయు 

కద రృమునం బాయు నెట్టి దుష్కర్మ మె మెన 

నిదయె ధర్మ ౦బు గాగ నీమదిః దలంపు, 1198 

వ్, అదియునుం గాక, 1124 

ఫ్ దేవర్షి వీతృబుణంబులు భూవర మఖ వేడపాఠపు శత్రు, లశేతకా 
శావీరీ నీ నిఫ్ఫుర ష డం వోవు నధోలోక మునకు” బుణ్యచ్యుతుం డై. =, 1265 

టం జేసీ నీవును. 1126 



దశమస్కంధము, ఉ _త్రరభాగము 469 

ర్మ వరతన మా ధ్యయనంబులం, దరియించితి బుణయుగంబు దడయక భరణీ 

వరదేవ బుణము సవన్వా చరణుండ వైయీంగు టొప్పు సమ్షతితోడన్, 1127 

క, అనవుడు నవ్వసుదేవుండు మునివరులకు ననియె వినయమున మిరలు సె 

ప్పీనయట్లు మఖము సేనెద, దినకరనిభులార మీరు దీర్చగ వలయున్, 128 

వ, అని యభ్యర్థించి యమ్లునీం దుల యాజకుల గా వరించి యప్పుణ్యతీర్భోపాంతం 

బున మెహేందా)మిత వై భవంబున నష్టాదశభా ర్యాసమేతుండై దీవ.. కొని 
యమహాధ్య్వరంబు 'వేదోవదిస్టవిధిం బరిసమా కించి బుత్యిజ్నీ కాయంబుల 

బవాందహీణలం దసివీ భార్యాసమేతుం డై. డె యవభృభథస్నానం"3 బాచరించి వివిధ 

మణివిభూప. మణవిచి్రాంబరసురభికుసుమాను లేవ వనంబులు ధరించి నిఖలభూటబేవ 

మునిబంధురాజలోకంబుల నుచితస త్కారంబులం టి తులం గావించిన వారును 
గృవ్లానుమతి నాతి నివాసంబులకుం జని రందు, 1149 

ఉ. ఆతేటీ నుగ, నేనవసుథాధివవంక జనాఛముష్టి కా 

రాతులు ద్మ్లు నర్ధి మధుర పి వ్రీయభా షల నిల్వ వేండినం 

గ తుక మాత్త నవ్వటిలణా" వనీయించిరి గోవగోపికా 

వ్రాతముతోడే నచ్చట ధరావర నందయశొ ద లిమ్హులన్, 1180 
కః పాఠీనయముల హారిప్రి యముల, హారినుధురాలాపములను వారికథల మనో 

వారలీలం దగిలి నందుండు, నిరువమగతి నచట మూండునెల లుండె నృపా,181 

చ, జలరుహూలోచనాదియదుస త్తము లందలు నన్ని భంగులం 

గలితవిభూపణాంబరనికాయము లిచ్చి బహూకరించి వీ 

డ్యొ-లివపిన నందముఖ్యులు ముకుందపదాబ్దమరంద పానస 

ల్లలితేనిజాత్మ పట్బదమను. లక్ మగలించుచు నెట్టకేలకున్, 1182 

వ, చని చని, 1183 

ఆ, మరలి మరలి కృష్ణ వ మాధవ గోవింద, పద ద్మనాభ ఛ_కృపారిజాత 

దేవదేన యనుచు దివిరి చూచుచు మధు, రాభీముఖులు నగుచు నరిగి రంత, 

క (క్రమమున నచ్చటం ్రావృటనముయం బగుటయును బంధుజనయాదవవ 

రము లోలిం గొలువ సురగణ నమితులు బలకృష్ణు లాత త నగరంబునకున్ « 1185 

వ, వచ్చి సుఖం బుండునంత, 1186 

_అ౦ శ్రీకృష్ణబలభ్యద్రు,లు మృతు లైనతమసవగోదరులం 'బెచ్చి చేవకీచేవికి గనబజుచుట థ్రితా- 

సీ అవసీళ యొక్క_నాంల "డానక ద ౦దోశ భార్య పద్ద తూడు బలుండో (6 దొల్లి 

శరధిలో. జొచ్చినగురుతనూభవునిసి మరలంగం చెచ్చినవహిమ లెల్ల 

జనములు దమలోన సన్నాతేల్ సేయంగ విని తనసుతులు దుర్భ్భత్తుండైన 

కంసుచే నిహాతులై కాలుగిపురి నున్న వార నందజం జూడం గోరి కృ 

తే. బలులకడ కేగి కన్నుల బాప్పుణము 
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లొలుక నోరామ రామ నితో ఫ్ట్న్న అత్మ 

పరమపావనమూూ ర్తి యోమురవి'భేది 

యిందిఠరానాథ యోగీశ్యరేళ కృష, 11837 

క, మురకంసచె చైద్య్భిపాండ్త డక, నరకజరాతనయయవననరనాయకులకా 

దురితాత్తులం బొరిగొని భూ భర ముడిపినయట్టి మేటిబలులు దలంపన్, 1188 

ఆ, జననవృద్ధివిలయసంగతి నిఖలంబుం బొంద 'చేయువరమవురుషులార 

మాకు టీల లౌట మో రని నమ్మిన,దాన చేను విను డుదారులార, 1139 

వ అని యనేకవిధంబుల వినుతించుచు నిట్లనియె వరలు మహోనుభావులరు విరారు 

దొల్లి యనేక కాలంబు సనిన క్రిందట మృతుం డై దండధరుమందిరంబున నున్న 
గురుకుమారుని మిమహో ప భావంబుల లోకంబులం బరివూర్ణంబులై ప్రకా 

శింప నక్కా_లునిశె ంతనుండో మగుడం దెచ్చి గురుదవతీణగా నొసంగిత్ రివ్వి 

ధంబునం గంసునిచేత హాతు తె లే నమత్పుత్రుల నందజు మరలం చెచ్చి నామనం 

బున నున్న దోళీళంబు నివారింప వలయు నని బేవశీ బేవి ్రార్థించినం దవుతల్లి 
యౌాడినమృదుమధుర వాక్యంబు ల త్యాదరంబున చాదరించి య మప్పుడు బలకృష్ణులు 
దమయోగమాయానుహా త్త _క్త (ంబున సుతలంబునకుం జని రట్టియెడ, 1140 

మ,కనియెళ- దానవు డింద్ర నేనుయు దళత్క_ంజాతులకా దతుల౯ా 
ఘనసారాంబుద వక్తల నిఖలలోశె కవ వఖాపూర్హులం 
దనరారకొ వాలచక్ర క పాణులను భ_కృత్రాణులక “ నిత్యశో 
భనవర్థిష్టుల రామకృష్ణుల జయభాంజిప్తాపన్ జిష్ణులన్ , 1141 

చ, కని హితకోటితో నెదురుగాం జనుదెంచి మనోనురాగసం 

జనితకుతూవాలుం డగుచు జూంగిలి య్ సమగ, కాంచనా 

సనమాల నుంచి తచ్చరణసారస సనేచనసర్యలోకపా 

నసలిలంబు లౌందల భ)వంబుగం దాల్చి సుభ_కియ క్యు డై, 1142 

సీ, సురభికాలాగరుహారిచండనై లాదిధూపంబు లావిశ్వరూపకులకుం 
గాంచనపాత్ర, సంగతరత్న కరర్పూరదీపంబు లాజగ ద్దీపకులకు 
బాయసావూపాన్న వక్యఫలాదినై 'వెద్యంబు లావేద వేద్యులకును 
దనరువినూత్నరత్న ప్ర రు భాభానీతాభరణంబు లాడె దైతహరణులకును 

తే, మిలమిలనిమంచుతో? బొలువలరుబహుబవి 

ఛథాంబరంబులు నీలవీతాంబరులకు 

సలలీతకుసుముమాలికామలయజాను 

లేప 'ంబులు భూరినిశ్లోపులకును, 1148 
వ, సమర్పించి యప్పుండరీకాతునిచరణారవిందంబు లొత్తుచు _నానంద'బావ్బ 
_వూరంబు దోరంబుగా రోమాంచకంచుకితశరీరుం డగుచుం గరకమలంబుల ఫాల 
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భాగంబునం గదియించి, 1144 

ఆ, ధీయుతుం డై నమోభగవతే హరయే పరమాత్మనే ముకుం 
దాయ సమ_స్పభ_క్ర్షవరదాయ నమక పురుషోత్తమాయ కృ 
పాయ మునీం ద్ర వంద్య చరణాయ సురారిపా కాయ సాంఖ్య యో 

గాయ వినీల భాస్వదల కాయ రథాంగధరాయ వేధనే, 1145 

వ, అని యభీనందించి యి ట్లనియె, 1146 

డ్, రాజస తామసాత్తులకు రాదు గదా నిను. గాన నవ రవం 

శేదఖాయతావై మునిగేయవవి త్రచరి శ్ర విస్సుర 

ద్రాజక శా భరాజసుర రాజముఖామర మౌళీ రత్న వి 

భా)జితపాదపీళ భవబంధవిమోచన పద్మ లోచనా, 1147 

మః మది నూహింపంగ 'యోగివర్యులు ఛవన్తాయహాలకాబడ్డు లై లె 

యిద మిత మ్య మన లేరు తామసుల మె యేపారుమాబో(టిదు 

ర్మదు శేకీత ౩ 'నెలుంగం జాలుదురు సమ్యస్థానధియు క కి నీ 

పదముల్ సంెడిత్రా, తోవం జూపి ఛవకూపంబుం దరింవింపవే, 1148 

ఉ. వై రముచేతం చేదిస్ఫపవర్ణము! గావముముచేత గోవికల్ 

మి బీనభ_క్రినా శృతులు మిమ్ము నహార్ని శముకా మనంబులం 

దారణ నీక రూపగుణతత్పరు © మిము బొందు వడికా 

భూరివివేక స్వత్త్యగుణముల్ గలదేనత లంద నేర్తురే, 1149 

క, కాన భవత్పదపద్మ, ఛాానంబునలాని శా*స్త్రత_త్త (ంబులచేం | 

గానరు శ్రుతిన సంచేద్యం, మై 3 నభవత్పదము. జిన్మయాకార హరీ, 1150 

వ దేవా నరం డైన నేమి క ద్వాగరివ్భచిత్తుం డై. నిన్ను సేవించు నట్టిమవో 
0 

తుండు విధిచోదితం బయిన పొమోణంబునలన విను కృం డై వ ర్రించునట్లు గా 
వన 'యోగీశ్వ రళ్వరుండ వై ననీ వీశితవ్యుల మైనమమ్లు నిష్పావులం జేయు మని 
నుతించి మజీయు ని ట్లనియె, 1151 

మ త్తకోకిలము, కంటిం గంటి భవాబ్లి దాయటం గంటి ము_క్రినిథధానముం 

గంటి నీకరుణావలోకము గంటిం బావము వీడ ము 

కంటి తామరభూలియుం బొడం గాననట్టిమహోత్మ నా 

యింటికిం జను బెంచి తీళశ్యరయేం గ ్ర శార్టతం బొందితిన్ 6 1152 

వ, దేవాయేను భన ద్దాసుండ నేది వంచినం' “జేయాదు నిచ్చటికి మోరలు విజయంబు 
చేసీన కారం బాన తీయ వలయు నని కగంబులు మొగిచి విన్నవించిసం బుం 
డరీ కొఠుం డతనివాక్య-బులకు సంతనిల్ని యి ట్లనియె, 11£8 

సీ. బలదైత్య విను మున్ను ,ప్రథమయుగంబున నామరీచికి భార్య. వర్న 
యనునింతివలన నందను లార్వు రుద్భవ వై చెరి బా రొక్కనాం డబ్బభ వుయ్ 
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తే 

దనప్రుత్రివె మోహమునగూడి రతికేళి యొనరింప మణీ నవ్వుటయుం | గోథ 
మంది యానురయోనియందు( బుట్టుం డని ఫఘనశావ మిచ్చె నవ్వనజజుండు 

తన్నిమి_త్తమునను వారు దగిలి "హెమ కళివ్టునకుం బుట్టి రంత నాకౌకసులకు 

నొదవ వీరలం దెచ్చి యయోళ్రగమాయ, యడరి దేవకిగర్భంబులందుం జొనుష, 

దొరణొని కంసుడు దోడద్తోం బొరిగొనెం దత్పుత్రశోకమునం దనచి_త్తం 
'చెరియంగ దేవకి చారల్క దరిసీంపంగం గోరి వనుసషం దగ నసురేంద్రా. 1185 

వచ్చితిమి వారిం గ్రవ్రుజుం డెచ్చెద మని తల్లికోర్కిం దీర్పంగ నివు డే 
మిచ్చటికిని నీకడం బొర్క పొచ్చెము శే కున్నవారె పో వీర నఘూ, 1156 

వీరలం దోకోని యిప్రుడేే ఛారుణికి న్నేంగి జననీళావము వావకో 

వీరలు నంతట శాపము దీతీ మదీయ వ్ర సాదగధీయుతు లగుచున్, 1157 

పాలుపుగ సుగతిం బొందలం గల రని వారి యాన తిచ్చి కరుణానితుం జై 

బలిచే ననుమతిం గొని వారలం దోఖొని వచ్చె నిద్ధరామండలికిన్ ॥ 1153 

ఆట్లు వారలం దోడిశకెచ్చి తప్పి కి ట్రనియె, 1159 

కనుగొనుము వీశె నీనం, దను లని జనయి త్రీికడ ముదంబున వారి 
న్నునిచిన న ద్దేవకియును, ఘనపు త్ర, న్నే హమోహకలితాత్త కె, 1160 
చన్నులు దిగ్ధనం జేయ, గ న్నాల నానంద బాస్సకణములు దొరలం 
గ్రున్నన కౌంగిట నిడి ననుం గన్నన్నలు వచ్చి రనుచుం గౌతుక "ముప్పన్, 1161 

అటు కౌ౫టం జేర్చి నిజాంకవీళంబున నునిచి శిరంబులు మూర్కొ్లొని చిబుకంబు 
లు పుణుకుచుం జ్రైమాతిశయంబున మేన బులక లొలయం జన్నిచ్చినవారును 
చైప్టవమాయామోహీతు టీ _న్గన్భపానంబు చేయుచు భగవంతుం డయిన 
ర థాంగపాణియంగసంగంబున విగతకల్మ షు లె విధిాళాపసాగరంబు హరి 
దయాకటాత్షం బనునావశేతం దరించి స్వరూపంబులు భరించి కృష్ణునకుం దల్ళి 
దండ్రులకు వందనం బాచరించి గగనవథంబున నిజస్థానంబున కరిగి రంత, 1162 
చచ్చినబాలురం గ్రమవ్మణం చెచ్చుట గడుం జిత్ర మనుచు దేవకి మదిలో 
నచ్చెరువడి యిది యంతయు, నచ్చపువారిమాయ గాక యని తలంచి నృపా, 
పరమాత్తుం డఖిలజగద్కీ శ్వరుం డగుకృష్ణుండు నేయుసత్క ్ రత్యంబుల్ 
పరికింప నెన్నం "చెక్కులు ధరణీవర యనిన రాజు చా ముని కన్యొన్, 1164 

హరి సుభద్రాపరిణయము రితూ 

మునినాథ పార్భండు వనజనాభునిసవోదరి సుభద్రను నేవిధమునం బెండ్లి 
యయొ్యును నావిధం బంలేయు నాకును జఇెలియంగ నెణీంగింపు ధీవిశాల 
యనవుడు నావ్యాసతినయుం 'డాతనిం జూచి వినవయున నృప చేవవిభునిసుతు.డు 
మును త యా్రాసముత్సుకుం డై. చని రమణ ద్ర ఖాసతిర్థమున నుండి 

'లోదరితోడినెయ్యంబుకలిమిం 
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జూడు. గోరుచురానముండు సుంద శాంగి6 

గారనవేంద్రు.న క్రీ సమకళ్లై ననుచుం 

దనకు నెబుంగ రా నాప్రరంద* సుతుండు. 1165 

వ ఇట్లు సుభ ద్రాదర్శనో త్పాహంబు దనమనంబున సందడిగొనం ద్రిదండివేషంబు 

ధరియించి ద్యారకాపురంబునకుం జనుచెంచి యప్పారజనంబులు భక్షి న్నే 

పొంబుల ననిశేంబుం బూజింపం దనమనోరభథనీద్ధి యగునంతకుం గని పెట్టుకొని 

వాన కాలంబు సనునంతకు నప్పట్టణంబున నుండుసవముయంబున, 1166 

క, రాముడు తత్కవటాకృతిం దా మదిం చెలియంగ లేక దగ నొకనాం డా 

భూవిణావరతాపసుం బో,రామిం గని యాత్మమందిరమునకుం బెచ్చెన, 1167 

ఆ, తెచ్చి భిక్షనేయ చేచేంద్రతనయుండు, గుకుచు చుండి యచటం గోరి మెలగు 

నసమబాణమోహానా స్త్రంబుశై వడి వీరమోహి నన విహారలీల, 1168 

వ, అట్లు సుభద్ర, విహరించు చున్న సముయంబున, 169 

చ, జలరువాప త్తే నేత్రుననుసంభ వ చారువధూలలాను స 

ల్ల లితవిహారవిభ్రమవిలాసము లాత్మకు విందు నేయ న 

బ్బలరిపునందనుండు గని భావజసా యక బాధ్యవమానవి 

వ్యాలహృదయాబ్దుః డై నిలిపె న _త్తగుణీమణి యందుం జి_్తమున్, 1170 

ఉ, ఆతరుణీశిరోమణియు నష్టును నష్టనభారుక్తీదివి 

ఖారతుని నింద్ర, నందను నకల్మ పషవూనసుం గామినీమనో 

జూతునిం జూచి పుష్పశరసాయకజర్టరి తాంత రంగ మొ 

ఫీతిలి యుండె సీన్లు మురిపెంబును మోహము. 'దేటుచూవులన్ , 1171 

వ, అ ట్లాన్ఫపస _తృవమముత్తకాళిను లొండొ "రులచి త్తంబులు చి తజాయ త్రంబు లై 

కోర్కు_లు ద_త్తతేంపం డాల్తులు వీడ సిస్దునం జిట్టుముట్టాడు చున్నయంత నొక 

నాండు దేవతామవశోత్సవనిమి త్తం బత్తలోదరి వురంబు వెలుపలికి నరుగు దెం 

చిన నష్టనుండు గృక్ల చేవకీవసుచేవ్రలయనుమతంబు వడని తానును దోడన 

చని యవ్వుడు, 1172 

సీ, సాం ద్రశరచ్చం ద్రచంద్రి కాస్ఫూ_ర్రిచే రాజిల్లుపు రి మారజనివో లెం 

బూూన్చందుబింబావతీర్ల మె యిలవిాంద భాసిల్లువారిణడింభంబు(బో లె 

సులలిత మేఘమండలమును నెడంబానీ వసుధ గుమురుత టిద్గల్లి వోలె 

మాణిక్యరచితసన్మ హితవై తన్యంబు వాందినపు_త్తడిబొమ్మవో లె 

లే, లలితవి భ్ర మరుచికళాలతణములం బొసంగ రూ వై నళ ంగారరసముంబో లె 

నర్ధి జరియించు చున్నపద్దాయతాతీ బ్రకటసద్దుణభ ద్ర సుభద్రం జూచి, 

న, అప్పుడు డాయం జని యరదంబుపై నిడికొని పోవు చుండం గనుగొని యదు 

ఖలంబులు మదంబున నంటం దాఃకిన నవ్వు డయ్యాఖండలనందనుండు ప్రచండ 
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ఉ. 

గాండీవకోదండనిర్లు క్షకాండంబులం దూలించి యఖండబావుదండ విజయ 

ప్రకాండుం డై జె భొండవవ ప్రస్థవురంబున కరగి నట బలభ దుం డవా్యార్త నిని 

వీలయసమయసమీారసఖు ఫోన. వడిం బటురోవభీణాకారుం డ్రై కోధించి నం 

గని కృష్ణుం డాదిగాం గలబంధుజనంబు బతేనిచరణంబులకుం బ్రైణమిల్లి మృదు 

మధురభాహణంబుల ననునయించి యొడంబడునట్లుగా నాడిన సేత ందును సంతు 

షం డయి మనంబున గలంక బేటీ యప్పుడు, 1174 

కరులం డేరుల ను త్తన్కుహరులక౯ా మణిహేమభూపణాంబరభృత్ 

తృరచాసికాజనంబుల, నరణంబుగ నిచ్చివంపె ననుజకుం బ్ర తిన్ , 1175 

ఇట్లు కృష్ణున కభిమతంబుగా నర్జునసుభ దృ ల కరణం చిప్ప పంచె నని శుక 

యోగింద్రుండు మజీయు ని ట్లనీయె, 1176 

ఉరి శ్రీకృమ్ణుండు బుషీనమేతుం డయి మిథిలొననరమునకుం బోవుట రితూ 

నరనాథ విను భువన ప్రసీద్ధంబుగ దీవించునట్టివి దేవా చేళ 

మందు భూకాంతకు నాననదర్పణం బన దనర్చినమిథి లనుపురమునం 

గలడు శ్రీహరిపాదకంజూతభ క్రుండు గళిత రాగాదివికారు. డమల 

చరితుం డ సగ ధుండు శాంతుండు నిగ మూర్గకోవిదుం డగుశు శ్రుతిదేవుం డసెడి 

భూసురో త్ర తృముండోకం డనిచ్భాసమాగ, లేంబు తుషమైనవ్ హీమశై లంబుగాంగం 

దలంచి పరతోషమందుచుం దనగ్భహాస్థ భర్మమున నుంచే సముచితక కర్యుం డగుచు, 

ఆపురి నేలువాండు బవాంఛాళ్వుండు నా నుతి కెక్కినట్టిథా 

తీ, పతి యాధరాసురునిరితిని నిష్క_లుపాంతరంగుం డై జ 

'యేవనులందు ధర్మ గతి నేములు కర్థిం జరించు చుంజె ల 

శీవతి వారివై ( క్. రుణ నేసి ప్రసన్న ముఖాంబుజాతుం డై జె 1178 

అట్లు కృష్ణుండు వారలం జూచువేడ్క_. నిజస్యందనారూఢ్గుం డయి నారద 

వామదేవాత్రి త్రికృష్ణ రామాసితారుణ దివిజగుక కణ్వ మైతే యచ్యవనులును నేనును 

మొద చై నమును లనుగమింపం జనుచుం ద త్హబ్దేశనిహను లగునాన _గధన్వ 

కురుజాంగలవంగ మతృ్యపాంచాలకుంతిమధుశేక యకౌస లాదిభూవరులు వివిధ 

వస్తువచయంబులు గానిక లిచ్చి నేవింప గ గ్రవామధ్యగతుం టై దీపించు 

నూర్వునిం బోలి యప్పుండరికాతుండు మరదస్నీ త సుందర వదనారవిందుం 

డగుచు వారలం గరఠుణాగ్డ దృష్టిం జూచి యోగ కేముంబు లరనీ సాదరభా 

అణంబుల నాదచరించుచుం గతిపయ ప్రయాణంబులం జని చని విదేహనగరంబు 

“డాయం జనుటయు నాబవాుళాళ్యుండు నమాధవురాక విని మనంబున హార్షిం' 

చుచు వివిధపదార్థంబులు గానికలుగా? గొని తానును శ్రుత దేవుండును నేదు 

రుగాం జను బెంచి స యప్పుడు. 1179 

ఆమునికోటికి౯ా వినయ మారంగ వందన మాచరించి యా 
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ఆావురసాభలోచనుం డుదారచరి తుండు పొవగో శ్రోస సు 
శ్రానుండు భ _కృలోకళుభదాయకుం డై నరమేళు సద్దుల 
సోముని పాదప పద్మములు సోశల మైక్ వినమ్రులై “తగన్, 1180 

చ, కరములు మోడ్చి యూపరవమకారుణిఫో త్తమ సీన్ర నీమునీ 

శ్రగ్గరులును మదృహంబునకు వచ్చి ముముం గప నేసి యిచ్చటం 
గర మనుర శకి క్ష 'బూజనలు గకొనుం డంచు నుతించి వేడ నా 

హారి మనవుందు వారివినయంబువఐ కెంత బమోద మందుచున్, 1181 

చ తిరముగ వారియిస్ట్రములు దీర్నం దలంచి మురాసురారి యొం 

డొరుల శకెబుంగ కుండ మునియూథముం దానును నేయ వారీమం 

దిరముల కేక కాలమున ధీరత నాధరణీవరుండు వా 

రిరుహూదళాయతాక్షు మునీబ్బందములం గనకాసనంబులన్ , 1162 

సీ, కూర్చుండ నియమించి కొమరారు కాంచనకల థాతకల శో దకములచేతం 

_ బాదముల్ గడిగి తత్పావనజలములు దానును సతియు బాంధవజనంబుః 

గర మి నిజమ _స్తకంబుల ధరియించి వివిథార్చృనములు సద్విధి నొనర్చి 

ముణిభూమణాంబరమాల్యాను లేపన రాజితధూపనీ రాజనములు 

లే, భక్షి గావించి పరిమృష్టబవాువిథాన్న,పాయసావూవ పరివ పక్ళఫలము లోలి 
నారగింపంగంజేని కర్చూరమిళితృలలిత తాంబూలములు నెయ్య మలర నొసరగ, 

వ, ఇట్లు సమర్పించి యనంతరంబ యమ్మిధి లేశ్యురుం డైనజనకుండు పరమానందం 

బును బొంది, 1184 

చ, హరిపదవద్మ్యయుగ్యము నిజాంకతలంబునం జేర్చి యొత్తుచుం 
బురువనరేణ్య యూని నిఖలభూతగ ఇానలియాత్మ లందు సు 

స్థిరమతిం గర్మ సాత్సీని సుధీవర నీవదభ క కకోటిన్రో 
ఫ్్రయ నుమాధినాథచతుళాస్కులుం బోల రటందు వెప్పుడున్, 1185 

వ, అట్టిలోకవిదితం బయినభవద్యాక్యంబు నిక్కంబుగా భవదీయపాదారవిందంబు 

లందు నొకానొక వేళ లేళనూ త థ్యానంబు గ లనాగ్భవాంబున కకించసుం డని 

చిత్తంబునం దలంవక భీ క్షవత్సలుండ వగుటంజేసి విజయంచేసితివి భవ 
శ్వాదప పంకేరువానేవారతిం దగిలినమహోత్తులు త్వద్ధ్య్యానంబు వదలం జాలు 
దురే నిరంతరంబును శాంతచిత్తు లై నిష్కేంచను " పైన యోగీంద్రులకు సీ 

. వలనం గోరిక గలవారలకు నినె న్నన నిత్తువు గదా యని వెండియు ని ట్లసియె, 

తే, కప పరమాత్మ యదుకుల శీరవార్టి, వూర్థచం ద్రుమ దేవకీపుత్ర, సుజన 

వినుత నారాయ ణాచ్యుత వేద వేద్య, భక్త 'రజనపోమపరితోవ, ప వరమపురుష, 

ఉ.. శ్రీప్రరుపో త్తమాఖ్య యదుసింవాకిశో రక భ_క్తలోకర 
శోపరతం త్ర నీవ మునిసంఘముం గొన్ని దినంబు లుండ శే 
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నీషదవద్ద వులు నెమ్మి మకియగ ఎవాంబు సో:కినం 

చాపసవంద్య యే నివుడ ధన్వ్యుండ నయ్యెదః గాదె మాధథ వా, TI3R 

వ, అని యభ స్ట్యించినం ్రసన్నుం డె యప్పుండరీ కాముండు నిమకుల yy దీవకుం 

డైనజనకచక్రవర్థిం గ రుణించి యమ్రిథిలాగగ రంబున.బౌరజవంబులకు నున్నత 

శోభనంబులు గావించుచుం గొన్ని దినంబు లుండె నంత, 1189 

మ శ్రుత బేవుండును మోదియై మునిజనసోమంబుతో నిందిరా 

పతం దోకొంచు నిజాలయంబునకు నొవ్చ న్నేం౧ యచ్చోట స 

వ్యతి దర్భా _స్థరణంబుల న్నునిచి సమ్థగ్టానపారిణు. డె 
స్త 

సతియుం దాను బదాబ్దముల్ గడిగి చంచద్భ Es దత్లోయముల్ ॥ 1100 

చ, ఫిరములం దాల్సి నవ్యతులనీదళ దామకుళ వ్ర సూనవి 

స్ఫురదరవిందమాలికి లం బూజ లొనర్సి గ  హోంధకాపసం 

చరణుడ నైననాకడకు: జక్సి దనంతనె వచ్చునట్టు సు 

స్థిరమతి నేతపంబు మును శేసితినో యని సంతసీంచుచున్ , 1191 

తే, మటియు(దత్పాదతీగంబుముందిర మునంగ లయంజిలికించిసం వ్రీతి గడలుకొనంగ( 

బత ఫలపుప్పతోయముల్ భక్తి నొసంగి, "వారిమురాంతేకుమూా_ర్థి నిజాత్త నిలిపి, 

'లే, మానితంబుగ విశ్వనిదానమూత్తి; యెనకృస్తుండు దనయింట నారగించెః 

దమనోరథనిద్ధియుః దనకు నబ్బె, ననుచు బై వుట్టి మల్లార్చి యాడుచుండె, 

చ, తరుణియుం దాను బుత్రులుం బదంపడి కృష్ణు భజించు చుండి త 

చ్పరణము లంక వీథమునం జాంచిన మెల్లన యొత్తుచు౯ా రమా 

వరుం గని పల్కె. భ క్షజనవత్సల మానుక భాగ్య మెట్టిదో 

వారచతురాసులు న్నెఅుంగనట్టినినుం గనుంగొంటి నెమ్గికోన్, 1194 

క, నునియోగినూనసస్ఫుట్క వనజంబుల నెల్ల పద్దు వ_ర్థించుభవ 

ద్ధృనదివ్యమూ ర్తి నాలో, చనగోచర మయం గాదె సర్వాత్మహారీ. 1195 

వ, దేవా నీసచ్చరితంబులు గర్ష రసాయనంబులుగా నాకర్షి ంచుచు నీకుం బూజ 

లొనర్పుచు నీచరణారవిందంబులకు వందనంబులు నేయుచు నీదివ్యునామసంకీ_ర్త 

నంబులు శేయుచుం దమశరీరంబులు భవదథీనంబులుగా ' మెలంగునిర్మలబోథా 

తులగువారిచి తంబు లనుదర్భణంబులం గానంబడుచుందువు కర్మ వికీ ప్పచిత్తు 

లె నవారిహృదయంబుల నుండియు దూరగుండ వగుదు వని మణీయునిట్లనియె.. 

సీ నీకు 'మొృకె,_ద గృష్ల నిగమాంతసం వేద్య లోకరతక భ_క్తలోకవరద 

నీపాదనేవననిరతుని నన్ను 'నేపనిం బంచె దాన తిమ్షనినం గృప్షుం 

జెలనవ్వు మోమునం జెలు వొంద నావిప్రు)కర మాత్మ కరమున గదియం జేర్చి! 

ఫాటించీ యతనితోం బలికెం దవళ్ళు_క్తి వజలిసయమ్మునివర్యు "లెవుడుం 



జే 

ల్ 
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దమవదాంబుజలేణువితొనములను, దవిలి లోకంబులను బవిత్రంబు నేయు 

వారు ననుం గూడి యెప్పుడువలయు నెడల్కకరుగు దెంతురు నీభాగ్యగరిను నిటకు, 

చను బెంచిరి పుణ్యస్థలంబులును విపు)లును చేజతలును సంస్పర్శనదర్శనార్చనం 

బులం ,బ్రాణులను సోకు _స్థకిల్సిషంబులం చాయం జేయుదు రదియునుం గాక జా 

హాణుండు జన వనమా త్ర ంబున జీనక్షోటియందు ఘనుం డై యుండు జపతపో 

థార్టినాధ యనా థానే అం జతురుం డై మత్నలా శ్ర యుం డయె్య నేని నతం 

డుత్తముం డై వెలుంగు నతనిం జెప్ప చేల యని వెండి రకేయు నీట్లనియె, 1198 

నామది నిఫ్రఎవై వెం గల్క ప్రేమను నాతనువునందుం బెట్టనిక తనకా 

భూమిసురు లర్హులు స్కీ 'బ్మునులం బూజ నేయు మిద్ధచరి శ్రా: 1193 

ఇదియే నాకిష్టము ప ననుం బదివేలవిధంబు నొలయ భజియించుటగా 

మది కిం వగ నటు గావున, వదలనిభ_కి౯ భజిపు వసుథామరులన్ , 1200 

అని సర్వలోళవిభు: డగు నః వనజోదరుం డానశిచ్చువాక ర్థింబులజా 

డన భూమోాసురుః డొన్తున్కి జ" కమలకు సద్భ_క్టిం బూజ సలివెకా వరుసన్, 1:01 

ఎనయంగ గృస్లుః డంత శ్ర మిధిలేశ్వరభూసుకులం గృపావలో 

కన మొలయ న్ననూనసుభగగస్థిణిం బొందడయగం జేసీ వారి వీ 

డౌ,ని రథ మెక్కి నివ్యమునీకోటియుం దానును వచ్చె గ; గమృణిక్ 

జనవర మోతుదం బగుకుశసపికిం  బమదాంతరంగుం డె, 1202 
థి ర్న 

ర శు, లిగీ తలు రికా 

అని చెప్పిన బాద రా మణికి నఖిమన్యుశందనుం డిట్లనియె మునీంద్రా ఘట 

వటాదివ స్తుజాతంబుభంగి నిన్ధశింప నర్హ్యంబు గాక సక్యాదిగుణకూనర్టిం మై చెన 

చి హంబునందు సళ్వాడిగుణాగోచరంటు ౩3 చె నవేదంబు 'లే కృమంబున వర్పించు 

నట్టిచందంబు నా శెటీంగింపు మనిన భూూవరునకు ముసవరుం డి ట్లనియె 

సకీలచేతనాచేత 5 “౦త ర్యావిం మైనస ర్వేశ శరుండు సర్మళబ్దవాచ్యుండు గావున 

సకలజంతునివ హూంబులకు బుద్ధిం చి యమనగ గి ప్రాణశ రీరంబులను  సృజియించి 

చేతనవర్దంబునకు జ్ఞానప, దుం డగుం గావున సకలనిగమసమూహంబులును 

దత్స పరూపనుణవై. 'భవవ్రతిపాదకంబులు . గావున ముఖ్యం వై ప్రవ ర్తించు 

శ్ తిస్తో త్రం బుపనిషత్తుల్యంబు ననేకపూర్యబుషివరంవ శాయాతంయును నైన 

థ్సని ల శ్రస్థాయాక్తు కం డై యెన్భం డనుసంధించు నతనికి మోతుంబు సులభంబు 

దీనికి 'సోరాయణాఖారితం బగునొక్క_రయుపాఖార్థినంబు గలదు వినిపింతు 

వినుము భ గవత్చిగయుం డై ఆ ననారదుం డొక్క_నాండు నారాయణాశ్ర మంబున 

కుం జని బుషిగణ మేతుం టై ననా రాయణబుషిం గనుంగొని నీవు న న్నడిగి 

నట్ట యమ్మజోత్తుని నడిగిన నతండు ము న్నీ యర్థంబు శ్వతద్వీపవాసు లెన 

సూకనండనారిడెన్య యోశీంద్రులు ప్ర ప వే సలిపిన వారలకు సనందనుండు చెప్పిన 
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ద కారంబు నీ శెటింగించెద నని చవ్చం దొడంగా శయానుం లై నరాజ శ్రే ష్థునిం 
దత్చరా క్రృమదత, తాదిచిహ్నాంబులను నులియించువం దిజనంబులచందంబున జగ 
దవసానసమయంబున ననేకళకియుతుం డై యోగని ద్రావళుం డైనసె్వే 
శ్రరుని "వేదంబులు సో త్ర ౦బు నేయువిథంబు నారాయణుండు నారదునకుం 
జెప్పిన తెటింగున విను మని యి ట్లనియె, 1208 

సీ జయజయ వారి చేవ సకలజంతువులకు జ్ఞాన ప్ర దండను గాన వారి 
వలన దోవంబులు గలిగిన సుగణసంతానంబుగా గొని జ్ఞానశ కీ 
ముఖి షడ్డుణపరి వూర్ల తం జేసీ మాయాత్త విశ్నిష్షుండ వగుచుం గార్య 
కారణాత్తకుండ వై కడంగి చరించుచు నున్ననీయందు బయోరుబోశ్ష 

'తే, తివిరి యామ్నాయములు వ్రవ్నర్తించుంగాన 
వగటత్రి గుణాత్తకం టైనప్రకృతితో డి 

యోగ మింతయు మాన్సవే మయోగిమూన 
సాంబుజాతనుభు వత యని నుతించి, 1204 

వ అదియునుం గాక, 1205 
సీ, పరమవిజ్ఞానసంవన్ను లై నట్టి యోగీంద్ర, లు మహితని స్థం ద్ర లీల 

బరిదృశ్యమాన మె భాగిల్లునిమ్మపీ సర్గ తముఖర వ్రపంచ మెల్ల 
బరలో బ్రహస్యరూపము గాంగం చెలియుదు "రెలమి నీవును జగ ద్యిలయ వేళ 
నవళిష్టుండవుగాన యనఘ నీయందు నీవివులవి శో్భోగయవిలయము లగు 

తే, ఘటశరావాదు లగుమృద్వి కారములుమృ, చాత్ర కంబై నయట్లు వద్దాయతాత 
తవిలి కారణరూవంబుం దాల్సి లిలం గడయసనీయందు బుద్ధి వాక్క.ర్మ ములను, 

క, అలవడం జేయుచు నందటు, బలఫొని యిల బెట్ట-బడినపదవిన్యాసం 
బులు పతనకారణముగా, నలవున నేవించుచును గ ఎ్రిలౌవ్థులు నగుచున్, 1207 

క్క లీలం టాకృతవూరుషు కాలాదికనిఖల మశజగంబుల కెల్ల ౯ 
మాలిన్యనివారక మగు, నీలలికక శాసు థాన్టినిం గ్రంకితగన్, 1208 

చ భరిత నిదాఘత వం డగుపాంథుండు ధీతల వారి గ్రుంకి దు 
వర మగుకావముం దొరంగం కై వడి సంసరణో (గ తాపముకా 

'వెరవ్ఫనం బాయు చుండుదురు నిన్ను భ జించుముహోత్త్మ కుల్ జరా 
మరణమనోగుణంబులం చ మంబునం బాయుట నెప్ప నేటికిన్, 1209 

వ్క అఆఅదియునుం గాక, 
1210 

. సీ అనయంబు దేహి నిత్యానిత్యసద్యిలతణమునం బం చకోళవ్య వస 
నభివృద్ధి. బొరయుచు నందులోవల నున్న ప్రాణాన్న బుస్ధివిజ్ఞానమయను 
లనుచతుష్కోళంబు లవ్వ్యల విలుం గొందునానందవముయుండను గాన చేవ 
జో టి జో ఈ థి అ సురుచిరస్వప్ర కాళుండవు నీవరి శ వాము గల్డుటం జేసి కాదె వ్ర కృతి 
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తే, మహాదహాం కారపంచతన్నాత్రగగన పవన త్రేజోంబుభూభూతపంచశకాది 
కలితత త్ర ముల్ బ్రహ్హ్మోండ కార్యకరణ,మందు నెపుడుసమర్థంబు లగుటంజూడ, 

క, కోరి శరీరులు భవదన్సు సారంబుల నివాపషైై కసౌఖ్యంబులం బెం 

పొరల నందుచు నుందురు ధీరజనో త్రము లనంగ దివిజారివారా, 1212 

నే సమితి ఆ. నిన్ను ననుసరింప నేరనికుజనుల్కు వవనపూర్ణ చర్మభ స్త్రీ 

యోజం జేయు చుందు రుచ్చ గ్రసనంబుల్కు బలసి యాత్మ చేవాభజను లగుచు, 

సీ, 'చేన కొందటు సూత్ష్మదృక్కు. లై నట్టిమహాత్ర కు లుదరస్టుం డై నవహ్ని 
5 2 ఎ 6ు తే వ్ 

గా మదిం దలంతురు సై కొని మణీకొంద తారుణు లనువేర నమరుబుషులు 

లీల సుషున్ను నాళీమార్లగతు(డ వై వృాత్ప్రచేశమునం జరించు చున్న 
రుచిదహరాకాళరూపిం గా భావింతు రట్టహృత్పద్మంబునందు వెడలి 

తే, వితతమూగ్గన్యనాడికాగతుల నోలి 

బహారం ధ ౦బు4 టావీంచి పరమప్రుక స 
WA UW లో 
సువముహితానందవుయవరం జో రతిరా వీ 

వై ననిను బొంది మణీ పుట్ట రవనియందు. 1214 

వ. మటేయు వివిధకాష్టాంతర్ద్ణతుం డయినవాయుసఖుడు తద్దతదిోషంబునం బొర 
యక నిత్యశుద్ధుం 2 తరతమభావంబున వ రించుచందంబున స్వసంక ల్పకృతంబు 

థి చ — 0 

లయినవిచి తే నొదీరంబులందు నంత ర్యామి వెప వేశించి త _త్తద్విచి త్ర యోనిగతం 

చెనెహీయంబులం బొరయక సకలాతననుంచె యేశరసం చె బహూం బైన 
యా వ యా యా తి 0 

నిన్ను నై.హి కాముష్మిక సలసంగ మంబు లేక విగతరజోగుణంబులు గలిగి కొం 

దలు భజియించు చుండుదు రదియునుం గాక చేవా భనదీయసంకల్పాధీనంబు 

లయినళ రీకంబులం యి చేశించి యున్న జీవసమూహాంబు నీకు శవషభూతం బని 

తెలిసీ కొందణు భవనివారకం బయినన్రీమ త్త షచ్చర ణారవిందంబులు సేవించి 

కృ తార్థు లగుదూకు మజీయును, 1215 

సీ, అనఘ దురము మెనయాత త త సంబుం బ్రృవ రించుకొఅకు దివ్యుంబు లెన 
౧ ఓ... తి బాం (WY బాలి వ్ 

యంచిత రామకృస్తాద్య వతారముల్ భజియించి యున్న నీభవర్థిచరిత 
మనుసుథాంభోనిధి నవగావానము నేనీ విశ్రాంతచిత్తు లె వెలయుచుండి 
మోొయంబు బుద్ధి నవేశ్రీంవ నొల్లరు మజియుం గొండటు భవచ్చరణపంక 

ఆ, జములం దగిలి ఫుణ్యతము లై నవాంసల్క వడును నొంది భాగవతజనముల 

నొనరువారు ప్రకట యోగిజనప్రావ్య, మైనము_క్లిం గోర రాత్మలందు, 216 

ఉ. కొందబు నీశరీరము లకుంఠితభ క్రి భవద్యుళంబు లై 

చెంద నీపదాబ్దములు నేరి ఛజించుచుం దత్పుఖాత్తు కు 

యుందురు కొంద టీతనువు లోలి ధరించి ఛభవత్పదాబ్లముల్ 
భాందుగం గొల లేక నిల బుట్టుచుం జచ్చుచు నుందు రవ్యయా, 1217 
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చ, యమనియమాది యోగమహితాత్త్మకు లై నమునీం ద్ర లుకా విరో 
ధమునం దలంచువై ద గ్థవసుభావరముఖ్యనృవుల్ ఫతేద్ర దభో 

గము లన నొప్పుభాహునులు గల్రిననిన్ను భ జించుగోపీకల్ 
క్రమమున నేమును౯ సరియ కామె భవత్కృప కంబుజోదరా, 1218 

మ 'రకవిందాక భవత్స (రూప మిల బృత్యవంబునం గాన నె 
న్యరికిం బోలదు ఇాస్త్రనోచరుండ వై వర్షింతు నీస్ఫృష్టిముం 
దర సద్రూవుండ వై నసేవలననే థా "క్రాద్యనుర్తు ర్థ్యుల్ జనిం 
చిరిని న్న ంతకుము న్నెలుంగం గలమే చింతిప నే మచ్యుతాం 1219 

వ, అట్టినిన్ను€ బరమాణుకారణవాదు లై నకణ్యగొాతదూ "దులును బక కృతి కారణ 

వాదు లయినసాంఖ్యులును దేవత వాడో లయినబి "ద్ధులుళు విధంబు లేన 

కుతర్కంబులచేతం బరన క వారా హాతంబు లె నమణేంబులు దముతమత ర్మ. 
వాదంబుల సమ్మ్థించు దు నిన్నుం చెలియ లేరు వ మహో భగ స్ట్వండు అయినయో 

గీంద్రు, లకు నీవ్రో ప వ్రశ్యతం వైన నివి యన్నియు నసత్యంబు లనికానవచ్చు వెం 
డియ గొందలు సచరాచరన స్తుజాతంబులకు నంత రానివి వై వై సర్వంబు నీవ 

యగుటం చెలియ చేక నితేర్ణిం బనియు ననిత్యం బనియు విపరీతేబుగ్థిం జెలియు 
దురు గాని భవదీయదివ్యత_్టే త్త గంబు నిక్కంబుగం చెలియం జాలరు కొందటు 

జగచ్చరీరుండవు గాన జగద్రూపకుండ వైననిన్ను€ గటకమకుటకర్ణి కాదివివిధ 
భూవణ'భీేదంబులం గనకంబు నిజస్వరూపంబు విడువక వ _ర్రించుచందంబున 

జగదికారానుగతుండ వయ్యును నిఖల హేయ ప్రత్యనీకక ల్యాణగుణాత్త కుండ 
వైయుందు వని యాత్మ విదు లయినవారు చెళియుసు రదియునుం గాకు 1220 

మ. వనజాతాత్ష భవత్పదాబ్టయుగనే నేవాసక్పు లై నట్టియ 
జ్ఞనముల్ మృత్యు శిరంబుః దన్ని ఘనస సా రాంబుధికొదాంటి పా 

వను లే లోకములుం బవి త్రములు గా వర్తించుచుక్ నిత్యశ్ 
భన మె వె యొ చ్పెడిముం క్రిం బోందుదురు శంభ టై దైఏభ వోవేతులై, 1221 

మ, మిము సద్భ_క్రి భజింప నొల్ల కిల దొగ్షోధం బృవర్తించునీ 
చమలి బ్రాతము నేర్చునం బసులం చాళశ్రే ఫణి "పెంధించుచం 
దమునం సోెక్కగునాదురూవములచేతక వారి బంధించి దు 

ర్రమసంసారవ యోధిం ోతువు దళత్క_ంజాతప శ్రై మణా, 12 22 

వ, చేవా కర్శమూలంబు లయిన పాణిపాదంబులు లేనివాండ వయ్యును స్వతంత్రు, తు 6 

డవ్ర గావున హ్టోదులు భవత్పరతం త్రు తు లే యుండుదురు స్థోచరరూవంబులు 

గలచేతనకోటికి నీవ్ర సర్యవిధనియంతవు * గావున నీకృపావలోకనంబు గలవారికి 

చమోతంబు క రస్థితం బై యుండు రల 'లేనికష్టాత్తులు దుర్ల 

mr 



చ, 

చ, 

వే 
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రూపు లై యుందు రందును నీ నందు వంత రాత్మే వగుచు మజియును, 1228 

మదిం దలపోయంగ జలబ్బు ద్భాదములు ధరం బుట్టి ఫాలియుపోలిక గలయిా 

త్రి దశొదిదేవాములలో, వదలక వర్తించునాత్మవర్షము నోలిన్, 1224 

ప్రళయవెళ నీవు భరియింతు వంతకుం గారణంబ వగుటం గమలనాభ 

భఛ_కృపారిజూత భనభూరితిమిరది,నేశ దుష్ట్రదై త్వనాళ కృష్ణ, 1225 

అనఘ జితేంద్రియస్సురణు లయుక్లను జంచల మైనమానసం 

బనుతురగంబు బోభమహి తాత, వివేక పునూలి త్రాట న 

ల్లన కుదియంగం బట్టను దలంచుచు ముక్తి కుపాయలాభ మే 

యనువున లేమికికా వగల నంబెడు నాత్మలు వో తలంపహపగన్ 1226 

గురుపదపంక జూతములు గొల్యనివారలువో మహోబిని 

_స్టరణకుం గర్భ థారరహీితం బగునావనను సంగ్శ హించు బే 

హరిగతి భూరిదు స్తరభవాంబుధిలోన మునుంగు చుందు రం 

బురువాదళా & నీవు పరివూర్ణుడ వై తనరారంగా నొగిన్, 1227 

పుత్రదారగృవా మేత్ర భూరివిషయ్స ఘనసుఖాస కు డగుచు నేమునుజుం డేని 

నర్భిం జరియించు వాడు భవాబ్ధిలోనం జెంది యెన్నా ళ్లకును దరిం జేర లేండు, 

జగతివై బహుతీర్ణసదనంబు లనం గల్లి బుణానువ _ర్హనస్ఫురితు లగుచుం 

చాటించి నీయందు బద్దమత్సరములు లేక ఛక్రామరానోకహంబ 

వగుభవత్పాదాబ్దయుగ ళంబు శేవించి భవపాళముల 'నెల్లం బాజిం దోలి 

సమమతు లె యదృచ్చాలాభ తుష మేరు సమముగా గైకొని సాధు లగుచుం 

'బాదతీరంబు గలమజవాోభాగ వతజ 

నో త్తమో_త్తము లై నట్టియోగివరుల 

వార శెప్పుడు నేవించువాండు వొందు? 

బ్ర విమలా నందమయమోాశపదము మజీయు, 1229 

సత్రెన ప్రకృతివలన నుత్చన్నం చై.నయోజగత్తు సత్తు గావలయు నడి యెట్లనినం 

గనకోత్సన్నంబు లై నభూహణంబులు కనకవముయంబు లయి కానంబడుచందం 

బున నని సాంఖ్యుండు పలికిన విని యద్వైతవాది యిట్లను నెయ్యది యుత్ప 

న్నంబు గా దది సత్తును గా దనువ్యతి లేశ వ్యా ప్పినియమంబు నిత్భసత్ధం చైన 

చి ప్లాంబునందుం దర్క_హతేం బగుం గావునం బ్రపంచంబు మిథస్ట యని నిరూ 

పించిన నాప్రపంచంబు బ్ర హూవిశేషణం బై కార్భకారణావస్థలు గలిగి యున్న 

యంతవమా శ్రీ ంబున మిథ్య గొ నేర డా వ వంచంబునకు. గార కార ణావస్థలు 

నిత్యంబులు "గావున నవస్థాద్భయయు_క్టం బయింన వ్ర వంచంబు నిత్యం బనిన 

వెండియు నదై సతి యిట్లను బహు గ్ర ంథప్ర తిపాదితం బయినజగన్ని థా 

త్వంబు లేమి యె ట్లనిన నదియునుం గర్మ వశు లై నజడుల నవిద్యా్యా ప్రతిపాదకం 



డర శ్రీమజా౦థధ్ర భాగవతము 

ఇన కుతర్క_సమేతం చై నభారతి యంథపవరంప రావ్య వహారంబునం జేసీ థ్రమి 

యించుం గార ణానసయ?దును బ్రహవిశమణం ఛై బె; సూతరాపంబునం ద్రవం 

చంబు: స్తై యుండు సత్యంబు భాభా యోగ్యంబు గావున నీకు శేషం బయి 

యుండు. గావున నీవు చేహగతుం డై నదేహియందు నంత ర్యామి వయ్యుం 

గర్భఫలంబులం బొరయక గ ర్య ఫలభో_క్థయైనజీవు:కు సాతీభూత:బ 'వైయుందు 

వట్టినిన్ను నజ్ఞు లె నమానవులు నిజకంఠలగ్నం బయినకంఠి కామణి నిత్యసన్ని 

పాతం బై సెలుంగుచుండినను గానక వర్తించు తెజుంగున హృదయనద్ద మధ్యం 

బున ననంతలేజో వి కాజమానుండ వై ప్రకాశించునిన్నుం  చెలియలేకగు. సకల 
| ద్రిహోండ నాయకుండ వి నీయందు శ్రు తులు ముఖ్యవృత్రిం బ్రక్చర్తి రించు 

నని శ్రుత్యధి'జేఐ “తలు నారాయణు సి సందించిన తెజింగున సనుదనుండు 

మహర్షుల శెటీంగించిన ప వ్ర కారం బని నా రాయణర్జి నారదునకుం చెప్పిన 

నమ్మపోతుండు నుజ్జనకుం డై నవేదవ్యాసమునీం ద్రు నకు నుపన్యనించె నయ్యా 

ర్ధంబు సతండు నాకుం జెప్పినవిధంబున నీకుం జెబ్పితి నీయు పాఖార్థినంబు 

సకల వేదళాస్తవురా కేతిహాససారం బుపనిషత్తులర్థింబు దీని బఠించువారును 

వినువారును విగతకల వ షు లె యిహపరసౌఖ్యంబుల నొంది వ_ర్జింతు రని చెప్పిన 
శుక యోగీం దు నకు రాజేం! దు ౦ డిట్లనియె, 1280 

పిర్ర పరీక్షీ శునక శుకయోగి విష్ణు సేవాప్రాశ స్త _న్హ్టంబు సెప్పుట ఏడా 

మ, మునినాథో త్తమ చేవమానవులలో ముక్క_ంటి నేవించువా 
రనయంబుక బవువ స్తుసంవదల సెఖ్యానందు లై లెయుండ న 
వనజా తాము రమామనోవిభుని కళ్యద్భ క్రి నేవించు స 
స్తునివర్యుల్ గడుం బేద లౌటకు: గతంబు౯ా నా కెజింగింవవే, 1231 

స్కీ నావుడు శుకయోగి నరనాథు: గనుంగొని విను మెజీంగింతుం దద్యిధము దెలియ 
ఘనళ_క్రిససాతుండు కాలకంధరుండు దా వినుతగుణ త త్ర యాన్వితుండు గాన 
రాగాదియు క్ర క్ర మై రాజిల్లుసంపద లాతనిం గొలుచువారందు చుందు 

రచ్యుతుం బరము ననంతు గుణాతీతుం బురుపో”త్సముని నాదిపురుషు ననషు 
కే, నర్ధి భజించువారు రాగాదిరహిత్సు లగుచు దీపింతు రెంతయు ననఘచరిత 

ధర్మే నందనుం డశ్ళమేధంబు చేసీ విద దవ సాత్విశకధనముల్ క్రీ కీ తితోడ, 1282 
టం నారదసంయమిారద్రువలనకా విను చుండి యనంతరంబ వం 

శేరువానాభుం జూచి యడిగాం దగ నిప్పుడు నీవు నన్ను నిం 

డారినభ్ధ క్రి మై నడిగినట్ల యతండును మందజోసవి 

స్ఫారకపోలుం డై డై పలిశం బాండుతనూభవ్రతోడం జెచ్చెరన్, 1298 

సీ, వసుమతీనాథ యొవ్వనిమిాంద నా కన్నుగ వాబుద్ది వొడము నాఘనునివి త్త 
- మంతయు: గ్ర గృనుమున నపవారించిన వాడు ధనహీనుం డగుచు సంతాప మంద 



తే, 

క 

క్ర, 

క్ష 

వ, 

క 

ఆ, 

వ, 

సీ, 

శే, 

కః 

కః 

శే, 
hp soa 

దశమస్కంథము, ఉ_త్తరభాగము కశ 

విడుతురు బంధు లవ్విధమున నొందిలి మై చేయునదిలేక యఖలకార్య 

భారంబు లుడిగి మద్భ కులతో మైత్రి నెజిపుచు విజ్ఞాననిరతుం డగు దాం 

బిదప వాం డ వ్యయావందపదమయాత్నే ౧ బకలశ్రీవిష్ణులోకసం, ప్రా ప్పి నొందుం 

గాన మ గవ మిష లన ప్క._గమక.ంచుు, వదలి భజియింతురితర చేవతలనెఫడు, 

నేవిఐ బరు దమకులు, గానం దినశోభిననులు గని నిజములుగా 

భావించి జూరి వుజుకురు, భావములం గ లేసు వృ త్తివని తమపనిగన్, 1285 

“మెలంగు చు నుందురు వసికిం గల దొకయితిపహో.: మిపుడు గైకొని నీకుం 

"దెలియంగం జెస్పెద దానన, యలవడు నీ వడుగు ప్రశ్న కగు ను_త్పరమున్, 

20 శివ ద్యోహంబు సీయం బూనినవృ 5 “నురుండు విష్టుమాయవే మడియుట శ్రిత 

శుకం డను.ద్రత్యునితనయుండు, వృగుం డనువాండొకండు దుర్విపకుండు సుజన 

చ కరముల నలంవం చెరువును నొకనాం డొడి గుండి దివ్య యోగిం గడయరన్* 

కనుంగొని, 
1258 

కరములు ముకుళించి మున్కీశ్యర నారద లలితథీవిశారద నన్నుక 

గరుణించి యాన తీ శుభ్య కరు లగుహరిహర హిరణ్యగర్భులలోనన్ 2280 

కడంగి కొలువ శీఘ్ర కాలంబులో నన యిస్ట్ర మైనవరము లిచ్చునట్టి 

చైవ మెన్యం డనిన దానవుం గనుంగొ"న్ని మునివరుండు పలికె ముదముతోడ, 

వినుము దుష్టుణసుగుణంబులలో నోక్క_టి యొచ్చటం గలుగు నచ్చట నాశ 

అంబ కోవ ప, సారఫలంబులు సూవువాం డమ్థువ్వురయందు ఫాలలోచనుం డిని 

ధంబుః దెలినినవారై బాణాసుకదళకంధరులు సమ గ్ర భ_క్తియుక్తు లై శేవించి 

యసమానసా మ్రాజ్య వె భ వంబుల నొంది వ్రనిద్ధు లె రట్టు గాన నీవు నమ 

హోత్తుని సేవించు నుతెనివలన నభిముతేఫలంబులు వేగంబ ప్తొాప్తం బయ నని 

శుప్పిన నతం డాతుణంబ, 
1241 

డీపించు శేదారతీగంబుసకు చేంగి యతిసావాసాత్తకుం డగుచు నియతి 

లోకముల్ వజ గంద నాశాలకంభరు వరదుని నంబి కానరునిగనార్చి 

తనమేనికండ లుద్ధండు. డె ఖండించి యగ్ని కానుతులుగా నలర వేల్సి 

దర్పకారాతి సృతేర్ధియంబు గా కున్న జడియక స _వ్పవాసరమునందు? 

బూని తే ర్రీర్ణమునం గృతేస్నానుః డగుచు, వెడలి మృత్ఫ్యువుకోజునా వెలయునట్టి 

గం డ్ర గొడ్డంటం దనమ స్తకంబు దునుముకొనంగంబూ
నిన నయ్యాగ్ని కుండమునను, 

అరుదుగ వెలువడి రు ద్రుండూ గరుణ దలిర్పంగ వానికర మాత్మ కరాం 

బురుహమునం బట్టి తెగువకు, జొర వలవదు మెచ్చు వచ్చె సుమహిత చరితా, 

సీవుదిం బొడమినకోరిక, లే మైనను వేడు మివుడ యిచ్చెద ననినం 

చా మనమున సంతసపడి, యామనుజాళనుండు హారుపదాంబుజములకున్ , 1244 

వందనం 'భొచరించి యాయిందునుకుట, ఫాలలోచన వరద మత్సాణితలము 
wet అతనో meme 4 
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వ, 

నీ 

లే, 

వ, 

సీ, 

శే, 

వ, 

నేను నెన్వనితలమిాంద నిడినవాందు, మ_స్తకము నూకువయ్య లై దుడియ నీవె, 
అని వేఃడిన నవూటలు, విని మదనారాతి నన్ని విబుభాహి తుకో 
రినవరము? దడయ కిచ్చిన దనుజుండు తద్గరవరితుం డాం జేయుటకున్, 1246 

ఆతుణంబ వరదానగ ర్యంబున నుద్య తుం డై. డొ కడంగి, 1247 

ఆహారుమ స్తకమునః గడు సాహాసమునః జేయ పెట్ట జడియక కది 

న్నోహో 'తనమెచ్చులు దన, కాహా పై వచ్చె నను చు నభవుడు భీతిక్, 1248 
దనుజుండు దనవెనువెంటం, జనుచే ముల్లోకములును సంత్రాసముం గౌ 
కొని పాజు సురలు మనములం, దనికిరి దానికిని ్రతినథానము లేమిన్, 1249 

అట్లు చని చని, 1250 

నిరుషమానంద మై నీఖలలోకములకు నవల మై యము బ్రతీపడాఖ్యం దనరి 

దినకర చం ద్రదీధితులకుం జొర రాక సలలీతస హజశ కేజనమున వెలుంగు 

సమధికం బగుశుద్దన _త్తగ రిస మె కరమొప్ప 'యోగీంద్రగమ్య మగుచు 

వారివద థ్యానవరాయణు లై "లె నతేద్దాసుల కలరునివాస బుగుచు( 

బ్రవిములానంత లేజోవిళాజమాన, దివ ష్టమణి హా పేూమ+బితసంవ్ _వ్రభవ్యు 

సౌధమండపతోరణ స్పంభవిపుల్క గోపురాదిభాసునము 'వై కుంశవుగము, 1251 

కనుంగొని యమ్థహోస్థానంబు డాయం జనుటయు నప్పుండరీకామ్షుం డఖండవై 

భ్రవంబునం సుండలీక్ళరభోే గతల్పంబునం బరమానందకందళితవ్బాదయారవిం 

దుం డై యిందిరానయనచకోరకళంబుల నిజమంద హోససాం ద, చం ద్రి కౌవితతిం 

జేల్పుచు నార్తభ_కృజనరతయణంబుపనిగా  మెలంగుచు వేవిధవినోదంబులం 

దగిలి యుండియు ఫాలలోచనుం డద్దనుజపాలునకుం దలంపక యిచ్చినవరంబు 

దనతలమిాంద వచ్చినం గలంగి చనుదెందుట తీనదివ్యచి_త్తంబున నెజ్ంగి య 
కా లోంధరునియవస్థ విచారింపం దలంచి యయిర్యందిరా దేవితోడినినోదంబు 
సాలించి యప్పుడు 1252 

తాపింఛరుదితోడం ద్ర_స్తరించెడుమేనుం బసిండిముంజియుం దగుపట్టుగొడుగు 
ధవశాంశురుచిజన్ని దరబును దిన్న నిదండంబుం జేతం గ మండలువును 

బసుపుగోంచియుం జిన్ని పక్షైవర్దనమును రాజితం బై నమృగాజినంబుం 

దూలాడుసీగయును వే ప్రైలు మోాఅటనగోచి వేలిమిబొట్టును ప్రై శ దర్శ 

దనర సంది _స్తహవ్య వాహనసమాన, కాంతి: జెలువొంది యు? త కృమమెలర్చ 

జతురగతి నను నటుక'వేపంబు దాల్సి, నచ్చి యానీచదానవవరునిం చేరి, 12538 

వైతవంబున నతనికి నమస్కరించి మృదుమధురభాషణంబుల ననునయించుచు 

నయస్టసురవరున కిట్లను నివ్విధంబున మౌార్షపరి శ్రాంతుండ వై యింతేదూరం 

జేల చనుదెంచితి సకలపౌఫ్య కారణం బై నయీశరిరంబు నిరర్థకంబు చేసీ 

వృ థాయాసంబున దుకఖపణుపం దగునే 5 యియొషడం గొంతదడవు “ విశ్ శ్రొమింవు 
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మీధ ప్రయాసంబునకుం గతం చెయ్యది కపటహృదయుండవుగాక నీ మధ్యవసా 

యంో చెటీంగింపుం దగునేని నెజింగింపు మని మృదుమధుకంబుగాంః బలీకిన 

నమృహోత్యునిస సుథారసతుల్యంబు బయిన వాళర్థింబులు విని సంతసిల్లి యప్పిశితా 

కనుండు దన నపూనినకార్యం బతని కెటింగించిన, 1254 

చ, వారి దరహాస మొప్ప విలితాశనుం గన్హ్ని పల్మె_ దానవే 

శరర మును దక్షుశావమునం జాలః బిశాచిప తౌట సూనృత 

స్ఫురణము మాలి సంతతేము బొంకుచు నుండువురారినూట నీ 

వరయక వెంట నేః:గం దగ చాతనిచేతలు మాకు వింత శే, 1255 

ఆ, నిజము పలిశెనేని నెజి; దనతభమిా౭ద, నీకరంబు మోప నీక తలంగి 

వచ్చునోటు నితనివలన: చి తష్ట్యయమునం దగల నేమి గలదు దనుజవర $* 1256 

ఆ, అశుచి యగుభు నతని నంటంగం బనీ గాద కాలుంజేయిః గడిగి కడశ వార్చి 

యతనివెంటవేడ్క_ నరుగుదువే నీవు నవల నంటం దగును నసురనాథ, 1257 

ము, ఆతిదుశ్ళంకలు మాని ఫ్రా మనిన దై తఈ్య్యారాతి భూయానీసూ 

హితుడై విస సలి నొంది శౌమసముచే నేపారి వా డాత్తపా 

ణితలంబుకా సననె త్తి తి మోపకొని తొ నేలా వెళం నూలి 1 వి 

శ్రుతదంభోళిహతి౯ వడిం బడుముహోటోణీధరంబో యనన్, 1258 

వ, అట్లు దనతల నూ" "అువృ్వయ్య లై నేలం గూలినయసురం గని యప్పుడు, 1209 

క్క సుర లసురాంతకువిదూందకొ వర 'మందార్శప్ర పృసూనవర్ష ము లోలీం 

గురిసీరి తుములంచై దిని మొరనె కా సురదుందుధి ప వ వ్రముఖతూర్యుంబుల్ 1260 

క, పాడిరి గంధర్యో త్తము, లాడిరి దివి  నప్పరసలు ననోక్థిన్థము లై "లె 

కూడిరి గ్రవాములు భయముల, వీడిరి మునికోటు లంత విమలచరిత్రా. 1261 

క మురహర? జఉలన వ్యూాలయలో, బంరహారుం దగం జూచి పలికే ఛూశేశ్వరయీి 

నరభోజనుండు నీ కి, ర్తత నె ద్ద ్ నరెంపం దలంచి తానే పాల్నెన్, 1202 

వ అది యట్టిద శాదె యిజ్ఞగ ంబున నధికుం డయినవానికి నవకారంబు గావించిన 

మానవునకు శుభ్గంబు గలుగునే యదియునుం గాక జగద్దురుండ వగునీ కవజ్ఞ 

దలంచుకష్టాత్తుండు వొలియుటంజెప్ప నేల యిట్టిదుష్టచిత్తుల కిట్టివరంబు లిచ్చుట 
గర్జంబు గా దేని యప్పురాంతకు వీడ్కొలిపిన నతండు మురాంతకుని ననేకవిధం 

బేల నభినందించి నిజనుండిరంబునకుం జనియె నని సెప్పి యిట్లనియె, 1268 

క, మానవనాయక యాయాఖా్య్యానంబుం జదువ వినిన ఘనపుణ్యులు ని 

త్య్యానందసౌఖ్య్థములను వెం పూనుదు రటమిోధా(ద ముక్తి నొందుదు రెలమిన్, 

వ, అని చెప్పి శుక యోగీం ద్రుండు పరీషీన్న రేం ద్రున కి ట్లనియె. 1265 

క జననాయక య0క6 బుర్యాతనవృ త్తం బొకటి నీకుం దగ నెజింగంతుకో 

వినుము తపోమహివుల: చెందినమునిజనములు సరస్వతీనదిపొంతన్ ॥ 1266 
భాన్ వానా నా శన 
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౨0 భృగువనార్షి తి ఆకాకర _్హస్ధంబు శోధించుటకుం బోవుట రితూ 

వితత క్రియ లొప్పంగ స్క తృ్రితువుల నొనరించు చచటం గ్రైకొని లక్షీ 
పతిభ్రవపీ సపతామవాులలో, 'నతులీతమగ నెవ్య కధికు లని తమలోనన్, _ 1267 

పట్టు దలపోసి తన్మహాత్తే సం బంతయుం చెళిసీ రమ్మని భృగునుహాముని నమ్ము 

ను వేల్చులకడకుం బంపన నత్తావనో త్సీముండు సని చని ముందట, 1268 

జలరుహసంజాతేసభా, స్థలమున కొగి నే:గి యతనిస త్త ఏగుణంబుం 

డెలియుటకై సుతివందన్మములు నేయగ యున్న నజుండు ముస ముస యనుచున్, 

మనమున: గలయగుచు భృగుం గన, తనుజాతుం డనుచు బుద్ధిం దలంచినవాం డై 
ఘనరోవస్ఫురితాన్ని, స్నృనయతుం తొంతిోోదకముల నల్లనయా'్చెక్, 1270 
మహితతేపోథనుండు మునిముండనుం డయ్యెడం బాసి వెండియు 

న్నహిప వతిభూషుం గాన రజతాద్రి దికి నేంగిన నగిరీం ద్రువె 

దుహినమయూఖ జేఖరుండు దుర్దేయుం దానును విశ రుచుల 

ద్రుహిణతనూభవుండు సనుజెంచుట కాత 6 బ్రమోొద మందుచున్, 1271 

కముగొని భక కష నాంమినం గాంయగిటం ఆ జేర ననుచు ముక్కంటి రయం 

బున నెదురేంగిన ముని రు, ద్రునియందులస త్త క్త ్వగుణ 'మెటుంగుటకొటకై . 1272 

అతనిం ₹ాకొనక యూర పండిన, 1273 

ఆనిటలాంబకుండు గమలాసననందను జూచి భూరికా 

లానలరోప.వేగభయదాకృతిం దాల్చి పటుస్సులింగసం 

తానము లొల్క_ ళూలమునం డాపసముఖ్యునురంబు ప్రై -వేయంగాం 

బూనినం 'బార్వతీరమణి బోరన నడ్డము వచ్చి చెచ్చెరన్, . 1274 

తనవిభుపాదములకు వందనముం గావించి సముచితే ప్రియముల న 

య్యినలాతునికోపము మ్యాన్చిన నమ్మునినాథుం డచట నిలువక చనియెన్ + 12/5 

పొలుపొందువై కుంఠపురమున కర్థితో 6 జని యందు సమధికై శ్వర్య మొప్పం 
గమలాంకపర్యంకగతుం డై జ సుఖంచునక్కౌ స్తుభ భరాషువత్వస్థ ఎలంబుం 

దనపాదమున బిట్టు దన్నెం దన్నినం బౌన్సు డిగి వచ్చి మునిం జూచి నగధరుండు 

పదముల "కెర౭గి "యోపరమతపోథన యీగతి నీవచ్చు చెటు లేక 
నున్న నాతప్పు మన్నించి నన్ను గరుణం 

బాచి య5ాదివ్భ్యమణిమయస్ఫూ _ర్హిం దనరు 

రుచిరనింహాసనమునం గూర్చుండు దివ్వ 

'తావస్తోత్తమ యభయ, ప దాననిపుణ, 1276 

అలఘుపవి త్ర త్ర భవత్పద, జలములు నను నస్మదియజఠరస్థజగం 

బుల లోకపోలురను బొల్కు పలరంగం బుణ్యులను జేయు ననఘచరి తా, 1277 

సునీం ద్రాభవదీయపాదాబ్ద్బహతిం మద్భుజాంతరంబునకు భూషణం బయ భవ 
న mma 



Gl 

సీ, 

లే, 

దకమస్కంథము ఉ త్రరభాగము 487 

చాగమనంబు మాంబోటివారికి శుభావవాం బగుంగా దె యేను భన్వ్యుండ నైతి 

నని మృదుమధురాలావంబుల ననునయించిన నమ్హునినరుండు ల్స్ రాథుసంభా 

వణంబులకుయ జి త్తంబును బరవూనందంబు నొ నొంది యముకుందు సనంతకల్యాణ 

గుణనిథి నభిశందించి యానందబావ్పుథా కాసి కృ: “పోల ద డగును దద్భ కి జసార 

వశ్యంబున నొండు వలుక నేరక యతని చెత నామం త్ర,ణంబు జడనీ మరలి సర 

స్వతితీరంబున నున్న మునులసన్ని ధికిం జను దెంచి వారం గనుంగొని, 1278 

మునినాయకులతోడ: దనపోయినన్సీషతెణు నును దననుది దృష్ట మైన 
మూండుమూా ర్చులవిధంబును 'నెజ్ంగెంచిన విని వారు మనముజబ విస్త యంబు 

నంది చి త్తంబున సంచేవామును బాసి చిన్మ యా+కారు(డు శ్రీసతీళుం 
డసుపముం డననద్వుః డఖిలకి ల్యాణగుణాక కకం డాదిమథ్యాంతరహితుం 

డై తనర్చినపుండరీకాతుం డొకండ 

కాక గణుతింప దైవ మొక్క._రుండు "వేజి 

కలండె యను బుద్ధి విజ్ఞానకలితు లగుచు 

హరిపదాబ్లాతయుగ భంబు నర్ధి 6 గొలిచి, 1279 

అట్లు నేవించి యవ్యయానందం బయినవైకుంఠథామంబు నొంది రని చెప్పి 

వెండియు ని ట్లనియె, 1280 

ఇతిన్రి , లీ శలవ్షుండు మృతు లయినవి వ చనుతులం చెచ్చుట ధా 

నరనాథ యొకనాండు నలినాయకాతుండు వొలుచుకుళస్థరీపురమునందు 

సుఖ ముండ నొక్కభూసురవర్యు భార్యకుం బుత్రు, ండు జన్మించి పుట్టినవుడ 
మృతుః డై డెన ఘనశో కవితతిచేం గ్రూాగుచు నాడిరస్థకునిం నంచు సవనిసురుండు 

సనుచెంచి వెలుచ రాజద్వారమునం బెట్టి కన్నుల'బా ప్పూంబుక ణము లొలుక 

బాపురే విధి నను దుఠఖపజలుపం దగునె 
యనుచు దూజుచుం దనుం దిట్టకొనుచు వగల 

డెంద మందంద యొరియ నాక్రందనంబు 

నేయుచును వచ్చి యావి ప్ర జఖరుండు, 1281 

అధిక శోకంబున నలమటం బొందుచు నచ్చటిజనులతో ననియెం చెలుచ 
ఛాహణవిద్వేషవరుం డయి తగ శ్యాస్త్రపద్గతి నడవక పాపవ్పల్ధి 
యె తు త్రబంధువు నగువానిదురితంబు చెత మత్పుత్రు, ండు జాత మైన 

యప్పుడ మృతుం డయ్య నక్క_ట హింసకు రోయ్ యొవ్వు డనార్టియశారి 
యగుచు విషయానుగతచిత్తు: డై నయట్టి 
రాజు దేశంబు ప్రజలు నిరాళు లగుచు 

దుగీిఖముల జాల వనటం బొందుదు రటంచు 

చేడ్చుచును నట నిల్వళ యేం నప్పుడు, 1282 
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చాగమనంబు మా(బోటివారికి శుభావవాం బగుంగా చె యేను ధన్వ్యుండ నైతి 
నని మృదునుధురాలాపంబుల ననునయించిన నముని నరుండు లత్రశాథుసం 

పణంబులకుం జి త్తంబును బరమానందంబు న్ నొంది యమ్ముకుందు సంకల 

గుణనిధి నభివందించి యానంద బొన్సుథా కానీ క్షపోలుం డగుచుం డదద్భ_క్టిపార 

వళ్యంబున నొండు వలుక నేరక యతసి జిత నామంత ణంబు నడనీ మరలి సర 

స్వతితీరంబున నున్న మునులసన్ని ధికిం జను దెంచి వారలం గనుంగొని, 1278 

సీ మునినాయకులతోడం దనపోయినన్చిన తెజునను దననుది దృష్ట వై మున 

మూూడుమూ* రులవిధంబును నెణీంగించిగ విని వారు చునముల నిస్తయంబు 

నంది చి _క్తంబున సంచేవామును బాసి చచిన్ష యాళశారుందు శ్రీ సత్రీశంః 

డనుపముం డనవద్య్యుం డఖిల$ 'ల్యాణగుణాకతుం జాదిమథ్యాంతరహితు. 

డై తనర్చినపుండరీకాకుం. డొకండ 
శాక గణుతింప దైన మొక్కరుండు "వేటి 

కలంచె యనుబుడి విజ్ఞానకలితు లగుచు 

హరిపదాబ్ఞాతయుగ ళంబు నర్థిం గొలిచి, 1270 

Gl 

వ, అట్లు సేవించి యవ్యయానందం బయినవై కుంథఇభామంబు నొంది రని చెప్పి 
రా 

వెండియు ని ట్లనియె, 1280 

విర్ర . లీ శ్రీకృన్లుండు మృతు లయినవివ్రసుతులం చెచ్చుట be 

స్కీ నరనాథ యొకనాండు నలినాయకాతుండు నొలుచుకుళస్థ ఫీవరమునందు 
సుఖ ముండ నొక్కభూసురవర్యు భార్యకు బుత్రు, ండు బన్ని ంచి పుట్టినవుడ 
మృతుః డైన ఘనశోకవితతిచేం గ్రాగుచు నాదిరభ్గకునిం నంచు నవనిసురుండు 
సనుదెంచి వెలుచ రాజద్వారమనం బెట్టి కన్నుల బాహ్బాంబుకణము లొలుక 

శే బాపురే విధి నను దుఠఖపణువం దణగునె 

యనుచు దూటుచుం దనుం డిట్టికొనుచు వగల 

డెంద మందంద యెరియ నా క్కందనంబు 

నేయుచును వచ్చి యావిప్ర శెఖరుండు, 1281 

సీ, అధికశో కంబున నలవుటం బొందుచు నచ్చటిజనులతో సనియెం వెలు చ 

్లావాణవి ద్వేహపరుం డయి తగ కాస్త స్ర్రపద్ధతి నడవక పాపన 

యె యట త్రబంధువు నగువానిదురితంబు చెత మత్పుత్రు,ండు = మైన 

ప్పుడ గ చ్చుతుం డయ్యె నక్క_ట పాంసకు రోయ్ యెప పై డన్యాయశారి 

తే, రు వి విపషయానుగతచిత్తుం డై నయట్టి 
రాజు దేశంబు ప ప్రజలు నిరాశ లగుచు 

దుగిఖముల జాల వనటం బొందుదు రటంచు 

నేడ్చుచును నట నిల్వక యంగా నపుడు, 1282 
వ rt అతా జ కం 
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వ, 9వ్విధంబున మజ్యును దనసుతులు మృతు లయిన వారలం గొనివచ్చి యవి 
పుండు రాజు మొగ సాలం బెట్టిరోదనంబు నేయుచు నెప్పటియట్ట కొన్ని గాథల 

సదివి పోవ్రచుండె నవ్విథధంబున నెనమండ్రుసుతులు మృతు లైనపిదపం దో 
మిదవసుతుండును మృతుం డైన వాని నె_త్తికొని వచ్చి యెప్పటివిధంబునం బః 
వరించు చున్నయా, బ్రావాణునిం గని యక్జునుం డిట్లనియె, 120. 

క, ఈపగిది నీవు వగలకొ వాపోవలణం జూచి యకట వారింపంగా 

నోపినవిలుకాం డొక్క డీవురి లే: డయ్యె నయ్య యిది పాప నుగున్, 128: 

సీ, పుత్రులం గోల్ప్చోయిం భూరిశోకంబున వనటం బొందుచు విప్రవరులు సాల 
నేరాజు రాజ్యమం దేని వనీంతురు నారాజుం దలపోయ నవనిమింద 
నటునింగా నాత్మ నెన్నం దగు నీవుత్తు నే బ్రుదికించెద నిపుడు వూని 
యటు నేయ నైతినే నవలంబు సొచ్చెద నని భూసురుండు వెజిం/గందం బలుక 

తే, నతండు విని యీవెడయగుమాట లాడం దగునె 

భూరివి కృమశాలి రాముండు మేటి 

బలుండు హరియును కౌర ఫ్రసవవన్ను లనంగం 

దనరు ప్రద్యుమ్నం డతనినందనుండు మజియు, 1285 
జే, వినుతబలు లైన యూదవవీఠవరులుం గలుగ వారలచే: గానికార్య మోవు 

సక్క_ంబెట్టుట యెట్లు నీననెడు త్రోవం బొవ్టునావుడు నయిష్థం ద్ర వుత్రుం డపుడు, 

క, మనమున దురహంకారము, ఘనముగం బొడముటయు నపుడు కవ్వడి విప్రం 
గనుంగొని యచ్చటిజనములు, వినంగా నిట్లనియె రోపషవిహ్వ్యూలమతి మై, 1287 

ము బలుండం గాను ముఠాసుశాంతకుం.డలాం చ, దుష్ధుమ్ను (డం గాను నే 
'దెలియం దత్తనయుండం గా నని విరోధి, వాతముకా ఫీవణో 
జ పీలగాండివధనుక్విము క్షనిశితా స్త్ర శ్రే ణి చేం బీన్గుచెం 
టలు గావించుపరా క్రమ వ్ర కటచండస్ఫూ ర్తి "నెం బార్థుండన్ 6 1288 

వ, అదియునుం గాక, 1289 

చ బలీమి పుశాంతకుం దొడరి బావాువిజ్బృంభణ మొప్ప నెక్కటిం 
దలపడి పోరినట్టి రణధ్రే ర్యుని నన్ను నెలుంగ వక్క_టా 
సెలుకుణి మృత్యు దేవతను బంక మడంచి భవ_త్తనూజుల 
న్నలవుం జలంబుం జూపి కొనియాడంగ నివ్వుడ తెచ్చి యిచ్పెదన్, 1290 

వ, అని నమ్మం బలికినయక్థును వతిజ్ఞకు భూసురుండు మనంబున నూజడిల్లీ యతని 
నభినందించుచు నిజముందిరంబునకుం జని కొన్నిదినంబు లుండునంత భారక్థికుం 
చ్చి సూతివేదనాసమయం బయినం జనుచెంచి వివ్వచ్చుం గని తద్విధం బెట్ం 
గించిన నయిం దృనందనుం డప్పుడు, 1291 

వ లలితవిశిసష్టసంచితజలంబుల నాచమనంబు చేసీ సు 
అలారం mn ఆ న క et ern 
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స్థలమున నిల్చి రుద్రునకు సమ్మతి మొక్కి. మహాస్త్ర చేడి ని 

స ర్మలశుభమం త్రే, త చేవకేల మాససమం౦డుం దలంచి గాండివం 

బలవడ నెక ద్రో దోచి బిగియం గదియించి నిషంగయుగ్య మున్, 1202 

సీ భూసురు వెంట నిస్తుల నేగి సూతికాభవనంబుచుట్టును ఎ బాణవికలి 

నరిశట్టి దిక్కులు నాకాశప థము ధరాతలంటెల్ల నీరం ధ్రముగను 

కరపంజరముం గట్టి శె "రస్టంబు దీవిందం గడు నవ ప్ర ముత్తు: డై కాచియున్న 

యెడ నమ్మషీ పీఎసుకునింతికి బు త్రుండు జనియించె * నప్పు డు చ్చటిజనంబు 

తే, పోయె బోయె గదే యని బ్బ లింగ 
బొందితోడన యాకాశమునకు మాయం 
'జెంచె నప్పుడ దోగిఖంబు నొంది భూమి 

సుకుడు విలపించుచును మురహారునిక డకు, 1298 

వ, అప్పుడు సని, 1294 

క, ముందటి నిల్పీ ముకుంద స్క నందనమునివిము సందనందన వరమా 

నంద శరడిందూచందన, కుందయశస్పాంద్ర, కృష్ణ గోవింద వారీ, 1295 

వ, అవధరింపుము దేవా యస్టనుం డనెడి డిపొరుపనిహీనుం -డాడినవృ థాజల్బంబులు 

నమ్మి పుత్రుం గోలువడి జే నై నైననన్ను నే మందు నిఖలవిశ్వోత్ప త్రిస్థితిలయం 

బులకు: బి గస థాన పూతుభూతుండ వయిననీవు సమర్థుండ వయ్య వారింపం జాలక 

చూచు చుండ నొక్కమనావ్యమాత్ర్రుండు డీర్పం జా లెడుణా(డు గలే 

యని వెండియు, 1296 

క, ఎక్క_డిపొండుతనూభవు", జెక్కడివిలుకాండు వీని శెక్క_డి..త్యం 

చెక్క_డిగాండీవము దన కెక్కడిదివ్యాస్త్రసమితి యు మనవచ్చున్ , 1297 

క, అని తను నోడక నిందించిన విని యయ్యస్థనుండు చిడిముదిప డుచుం 

దనవిదర్థి ముహామపెంపునః, జనియెకా వెస దొండ పాణిసదనంబునకున్ . 1298 

క, చని యందు థారుణీసురు తనయులు లే కుంట దెలిసి తడయక నిందా 

గ్నినిర్భతివరుణసవమిారణ, ధనదేశానాలయములు దగం బరికించెన్ , 1299 

వ, వెండియు, 1800 

చ, నరస సురయతుకింపురువనాగ నిశాచరసిద్ధసాభ్య ఖే 

చరవివాోగోం ద్ర గుహ్య్యక సీశాచనివాసములందు రోనీ భూ 

సురసుతు లేంగినట్టిగతి సొప్పడ కుండుట జూచి రమణిక 

ధరణికి నేగుదెంచి బెడిదంబుగ నగ్ని సొరంగం బూనినన్ , 1801 

వ, అవ్విధం బంతయు చనెణింగి యము రాంతకుండు విప్తృనందనుల నీకుం జూవెద నని 

యనలంబు సొర కుండ నివారించి యవ్వుడు, 1302 

ఉ, సుందరదివ్యారత్నరుచి శోభిత మై తనరారుశాంచన 
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సర్టందన మంబుజాపుం డుదయాచల మెక్కువిధంబు దోయం బౌ 
రందరి దాను నెక్కి. _ తనురళ్ళోలు దిగతతిక౯ా చిలుంగ గో 

విందుం డుదారలీలం జనె విప్ర తనూజగ వేప ణార్టి యె, 1803 

చ, చని ఫురగో ద్ధదుర్గవనజానపదాచలవక్క_ణ వ్ర కు స 

తనదనదీసరోవరయుత కీ తి నంతయు జా టే స 
రినిధుల దీవులం గులగిరి పకరంబుల ను తరించి + ము. 
రునగము నా క్రమించుచు ఏ మరుద్దలితో ర రథ మేలా న శ్పటిన్, 1804 

చ, మసలక భూరిసంతమున మండలముం దరియంగం జొచ్చి సా 

వాసమున బోవం జోవంగ భయంకర మై మది గోచరింపమికా 

వస మజీ మోంరిల్సీ రథవాజులు మార్దము దప్పి నిల్సినకా 
విసరువాప త్ర లోచనుం డ డ భేవ్యతమ॥ గవటలంబు వావలోన్, 1805 

నీ, చాలభానుప వఖాభాసమానద్యుతిం గర మొప్పునిజరథాంగంబుం బనువ 
నమృవోస్తం బేల చిమ్తుచీ:కటి నెల్ల సజ్ముజీ నందంద నటికి 'వె చి 
య గ గభాగ ంబున నతులితగ తి చే నామాగ్గమున నిజస్థిందనంబం 

గడువడిః దోలి యాకడిందితమోభూమిం గడ్వ ముందజికడం గాన రాక 

తే, మిక్కుటంబుగ దృష్టి మిరిట్లు గొనయం 
జదల వెలుగాందుదివ్య లేజంబుం జూచి 

మొననీ గాండీవి కన్నులు మూనీకొనుచు 
నాత్మ భయ మంది కొంతద వ్వరిగి యరిగి, 1806 

తే, కడలి దుర్యారమారుతొ “త్క టవిధూత, చటులసర్వంక పోరి ఫీన పణగభీర 
వారిపూరంబు నొచ్చి తన్నీ రమధ్య, భాగమున నోటిసూర్య వ్ర పభలు వెలుంగ. 

వ, మణియుం జారుదివ్యమణిసవాస స్త_స్టంభాభీరామంబును నాలంబితకమనీయ 
నూత్న రత్న మాలికాలంకృతంబును భానుళశిమయూఖాగమ స్టంబును ననంత 
తేబోవిరాజికంబును బున రావ త్తి త్తిరహితేమార్లంబును నితే లేష్టోర ఫ్రదాయకంబును 
నవ్యయంబును  నతుర్ణన్న తంబును ననూనవిభవంబును. "బరమ యోగీం ద్ర 
గమ్యుంబును బరమభాగవతనివాసంబును నై యొప్పుదివ ఫ్ర థామంబునందు, 

సీ, సాంద్ర శరచ్చంద్ర చం ద్రి కాకర్పూరనీవోరహారాభ' దేవా మమర 
నిందింపశేందీవేం ద్ర నీపద్యుతిం గర యమెొప్పు మేచకకంళసమితి 
యరుణాంళుబింబభాసురపద్మ రాగవిన్య స్తసహా స్రోరుమ _స్తకములు 
వివృ తాననోద్దతవిషధూ మేఖల లీలం జూవట్టిననాలుకేలును 

శే, గలిత సాయంతనజ్యలజ్ఞ ఏలనకుండ, ముల విడంబించు వెండిమాప్రులును గలిగి 
భూరిక లధాతగిరినిభాకార మమరం బరంసభోగీం ద ద్ర భోగతల్పంబునందు, 1809 

న, సుఖానీనుం డై యున్న వాని శాయం జని యప్పుడు, 1310 
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శీ సజలనీలాంబుద శారామాయమాగాంగు న్నా శ్రి తావనముది తొంతరంగు 

సనకాది యోగిహృద్యనజమదాలంద్ర దు ముఖపద్మ రుచిజిత వూర ర చందు 

గమనీయనిఖ లజగ ద్ధితచారిత్రు తుం ద్రక్యూవసంఫుల్ల పక్ష పద నే త్తు 

నిందిరావ్భాదయారీవిందారనోల్లాసు శీ రీకరపీతకా శేయివాన 

కే, వారకుండలకటక కేయూరమకుట్క కంకణాంగదనణిము ది కావినూత్న 
రత్న నూపుశకాంచీవిరాజమాను, భసమవాోర్ణవశోషం సద్భ_క్టపోషు,. 1811 

వ, మజీయు _సునండాదిపరిజనసంతతేనేవితు నానందకంద భతవాదయార విందు 

నరవించవాసీనీవసుంధరాసుందరీస మేతు నారద యొోగీం ద్ర సంకీ రనానందితు న 

వ్టయు ననఘు ననంతు నష్కమేయు న నజితు నవికారు నాదిమథా్య్యాంతరహితు భవ 

నిలయా నతుం గరుణాసుధానము ద్దు, నచు్యుతు మవోనుభావుం బరమపురుషు 

బురుపో_తే నిఖలజగ దుత్సస్టిశిలయకారణుం జిదచిదీళ్ళరు నష్ట్రభుజుం గా 

సుభ గకసతు శంఖచక్ర క గదాపద్య ఇాస్షాదిదివ్యసాధను సర్యశ కి కినేవితుం 

బర మేస్థిజనకు నారాయణుం గనుంగొని దండ వ వ్ర ణాముంబులు నేనీ కరకమలం 

బులు మొగిచి భే _క్రివూర్వ్యకంబుగా నఫినందించిన నయ్యాాది దేవుండును బారలం 

గరుణావలోకనంబు నిగుడ నవలోకించి దరహాసపూరంబు దోరంబుగా సాద 

రంబుగ ని ట్లసియ్, 18312 

క, ధరణికి వ్ర 6 గగుదె దైత్యులం జొరింబొరి వధియించి ధర్మ ముక నిలుపుట క్రై 

ధర జనియంచితి రిరువ్రుర్కు నరనారాయణు లనంగ నాయంశనునన్, 1318 

ర్య ఆరూఢనియతితోం చెం, పారి నమిము బిమ్లునీం దు లగ్ధిం జూడం 

గోరిన మి వచ్చుట సై, ఛారుణిసుపసుతుల నిటకుః దగ చే వలనెన్, 1814 

క, అని యాడింభకులను దో,కొని పొం డని యిచ్చి వీడుకొలీవిన వారల్ 

వినతు లయి పెక్కువిధముల, వినుతించుచు నచటు వానీ విప్రనిసుతులన్, 

వః, తోడ్కొంని సంప్రా పృమనోరథు లయం యబ్బాలకులం ద _త్తదగయోరూావంబుల 

తోడం "దెచ్చి హా చావాణునకు సమర్పించిన నతంగు సంతుస్టాంతరంగుం 
Ja 

డయ్యు నయ్య్థవసరంబున, 1810 

చ, అనిమిషనాథనందను. డవార్చతి తేజుండు గృస్లుతో డం దాం 

జని యచటం గనుంగొనిన సర్యళ రణునిం బుండరికనే 

త్రుని నిజథామవై భవసమృద్ధికిం దన్మ వానీయమూ ర్తికి౯ 

షాషమున మోద మంది పమీమాలుసు సన్నుతిం చేస భూవరా, 1317 

_ లే, వారిజాతుని భ్క్రమందారు ననఘుం గృష్షు నిఖిలేశుం గేశవు జిప్లుః బరము 

వినుతి నేయుచుంద త్పాదవనజములకు, వందనము లాచరించి యానంద 'మొందె, 

వ, అంత, 1819 

మః వారి సర్వేశుం డనంతుం డాద్యూం డభవుం డామ్న్మాయసంనేది భూ 
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సురముఖస్థ ప్రజలక స సమ _స్తధనవ స్తుత, ణి నొప్పారంగాం 

బరిరతీంచుచు ధక్తముకా నిలుపుచుం ర చాపాత్తులం ద్రుంచుచుం 
బరమోత్సావా మెలర్న భూరిశుభ విభా 9ఉిముం డై. డై దాషరకన్, 1320 

జనవినుతము గాం చెక్కు్ససృవనములు దనుందాన కూర్చి వై దికయు క్రిం 

బొనరించుచు ననురాగమూ మనమునం దళుకొత్త దై త్యమగ్దనుం 'డెలమిన్, 

అట్లు కృష్ణుండు జ్యారకానగరంబునం బూజం బగురాజన్టంబు నేయుచుం బు 

రందరవిభ్రనంబున నికవాంది కనకమణిమయనిమూనమండవనోపుర ప్రాసాదసౌధ 
చం దృశాలాంగ ణాదివివిధభవనంబుల::దు రం దోత్తుంగ తరంగ దోలావితోల 

కలహంసచక్ర క చాక కారండ "సారస సక్రాంచముఖజల॥ వివాలత విలసదుచ్చలిత గరు 

దనిలదళదమలకమలకు; దుందకస్లోారన కదోహానిష్యందమకరందరస సహాన మదవ డిం 

దిందిరణులగాయకయుుంకారనీినదంబులును నిరంత వసం 6తసమయసముచితవల్ల 

వితకోరకిత బాలరసాబజూలలాలిత కిసబయ  విసకఖాదనజాతకుతూవాలా యమా 

న క హమోయకంళక లకంఠకఒగబ మృగంగ ఘోపషంటులును నిశితనిజచం'చూపుటనిర్ల 

ళీతసక లజననయనానందసుందరనందడిత మాకం ందవకిపక్ళ ఫలరం ధ్ర విగళితమధుర 

రసాసాషదనముడితే రాజకీర శారి కానికర మృదుమభుర వచనర చనావళకృత్యంబు 
లును నమరం బురపురం, ధీ జనపీ వ యోధరమండలనిలి క్టలలితకుంకుముపంకసం 

కులసౌగం ఛ్యానుబంధబంధురగంఛా వ గుమోాదడితుండును జందనాచలసాను చేళసం 

బాతమంజులమాధ వీలతానికుంజప్రంజపదుంజు ఏకింజల్కరంజితనివాసవిసషర వివార 

మాణశ బరికాకబరికాపరిపూర్మ సుక భికుసుమమాలి కాపరికుళ వహాుుంండును గళిం 
దకన్య కాకల్లోలసందోవావరిస్న స్పందకంది లితమందగమునుండును నగు మందానిల 

విమాపకునిచే బోషికాభా ర్థిసీతలాలిత లగు నేలాలతానటీవితాననటనంబులచే 
విడాజితంబు లగు కాసారతికభాసుకో డద్యానంబులం మను జారుఘనసారవటీర 

బాల రసాలసాల నీవ తావీంఛజంబూజంవీరనింబకదంబ వముఖముఖ్య శాఖ శా 
ఖొకీర్త ర్ల శీతలచ్భాయానిరచితవిమల చం ద్ర కాంతోవ పలచేదికాస్థలంబులందును ను 

దంచితపింఛవిభావీత బాలనీలకంఠ శీశారవాక కఖీతకృతక మహీథరంబులందును ల 

లితమణి వాలుకా పేకప్ర్టలినతలంబులందును గ వ్వురంపుందిస్పలను గురువేరుచవ్ప 

రంబులను విరచితేదారుయం శే నిబద్దక లశ నిర రాశ్స యో థా రాళీకరపరంపరా సం 

పాదితనిరంతర “హేమంత సమయ వ వ్ర 'దేశంబులందును నిందిరారమణుండు పోడళ 

సవా స్తవభూయు క్తుందై యందటో కన్నిరాపు'లై లలితసౌదామినీలతాస మేత 
నీలనీరదంబుల విడందబిం దుచుం గెరేణుకాక లితదిగ్గ్రజంబునోజ రాజిల్లుచు సలిల 

'శీలీవిపోారంబులు మొదలుగా ననేకలీలావినోదంబులు సలుపుచు నంతగిప్టురం 

బునం గొలువున్న యవసకంబున వివిధ వేణువీణాదివాద్యంబులను మంజులగానం 

బులను గవిగాయక సూతవందిమాగధజనసంకీ గనంబులను నటనట్లీజననాట్యంబు 



దళమస్కంధము, జీ త్రరథాగము 

ను విదూపకపరివోన్తోక్తులను సరససల్లాపమృ దుమధురభావణంబులను 
పుచ్చుచు నానందరసాబ్ధినోలలాడు చుండె నంత, 

మ, అరవిందాతవ చాంబుజోతయుగ ళథా్యానానురాగ క్రి కియా 

సరసాలాపవిలోకనానుగత చంచతృొఖ్యశేలీరతిం 

దరుణుల్ నూటుబదాజువేలు మహితోత్సాహంబునం జొక్కి త 
తర లె యొండు దలంప కుండిరి సవిభారతాత్త లే భూవరా, 

వ, అఆదియునుం గాక 

మ, వారినామాంకిత మైనగీత "మొకమా టాలించి నుగాణాత్తులంకా 

విరతిం బొందంగ జాలి యుందు రట యావిశ్యాత్తు నీథీంచుచుం 

బరిరంభించుచు నంటుచు౯ నగుచు సంభాషించుచు న్నుండుసుం 

దరు లానందనివుగ్న లౌట కిల జోద్యం "బేమి భూవల్ల భా, 

వ, అని చెప్పి మజీయు ని ట్లనియె, 

ఉ, వారక కృష్ణంయ డిప్పగిది వై దికయు క్స్ గృవాస్థథర్మ మే 

'పారలోం బూని ధర్మ మును నర్ధముం ' గామము నందు జూప్రచుం 

గోరిక మాటు సజ్జనులకుం గతి దాన యనంగ నొప్పి సం 

సారిగరి౯ా మెలం౫ నృపస త్త తమ లోక విడంబనార్థ మెం 

సీ హరి యిట్లు గృహమేధి యగుచు శతో త్రరహోడశసావా సృసుందరులను 
మును నీకు నెలుంగ జెప్పీనరీతి నందటి కన్ని రూపములు దా న నిం దాల్చి 
చైకొని యొక్కొక్కకామినీముణి యందు రమణ నమోఘవీర్యమునం జేసి 
పదురేసీ కొడుకులం బడనె రుక్ష్మి కకార్థి దిపట్టమహ్వీపంలకు సంభవములై న 

జే, నందనులలోన ధరణి 'నెన్నంగ బావా 
. బలపరాక్రృమవిజయసంపద్వి నేవు 

మాని తాత్తులు వదునెనమం డ్ర్రు వారి 

నెజుంగ వినివీంతు వినుము రావేం ద్ర చం ద్ర 

1328 

1324 

1825 

1326 

1827 

1828 

వ, అని మతియు ని ట్లను వారలు వ్రద్య మ్నూనికుద్ధ దీ_పిమద్భాను సాంబ బృవా 

ద్భాను మిత్ర వింద ఏ వృశారుణ వుష్కరబేవబావాన శ్ర శతదేనో సునందన చీ శ్ర 

బాహు వయాథ కవినర్ధి గో గోధనామంబుఅం ్రనీద్దు లైరి కోవొండియు చి వక్రయందు 

సంభవించినయుపక్లోకుం జః డనువాండు దనజనకుం డై నకృష్ణు పాదారవిందనేవా 
రతుం డగుచు నారద యోగీంద్రునకు విష షం డై యఖండితదివ ర్థిజ్ఞానబోథా 

తృకుం డగుచు స్రీ శూద్ర దాసజనసంస్కా_రకం చై స్మృరణమాత్రంబున ముక్తి 

సరభవించునట్టిసాత్వతతం త్ర తం బనువై స్తవస్యృతిం గభ్చించె నిట్లు మధుసూదన 

నందనులు  బవుప్కజలును నధ్గి కొయురున్న తులును ననల్పనీర్యవంతులు 

న బ్రవాణ్యులు నై 'వెబ్ల్యాతిం బొందిరి వారిని 'ఖెక్క._వెట్టం బదివేలవత్సరంబుల 
జరీ 7 
CRI Te TT PTE | 
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.. "వైనం దీజిదు మున్ను నీ శెజీంగించినట్లు తత్కు_.మారులకు విద్యావిశేషంబుల 
నియమించుగురుజనంబులు మూండుకోట్లు నెనుబడెనిమిడివేలనూర్లు రనం గలిగి 

యుండు నక్కు_మారుల లెక్కింప నెవ్యరికి శకం బదియునుం గాక యొక్క 

విశేవంబు నెవ్పెద విను మని యి ట్లనియె, 1829 
క, నరవర దేవాసురసం గరమున మును నిహతు శై న చ నార్థిదస సము 

త్రము నరేశ్వరు తై క దా వరమున, జనియించి వ్రజిల బాధలు బటువన్ , 

క, వారి తద్వథార్థ మె "మె నిర్భరు వలను యదుకులమునందు జనియింపింవం 
భర నూటొక్కకులం చే చ పరంగిరి వారిని గణింప బహ్మాకు వళ మే, 1331 

న, అక్టియన్యయంబునందు మవూధవ్రనకు రుక్మిణీ చేవియందుం బితృసనుండును సమ గ 
భుజావిజృంభణుండును నై (ప్రద్యుమ్నుడు జనియింంచె నతనికి రుక్షికూంతురు 
శుభాంగివలన ననిరుద్దుం డె డుదయించ నతనికి చూసలావళిష్ష పుం దైన ప్రజాడు 
సంభవించె నతనికిం బ్రైలిబావుండు పుళ్టై వానికి సుబావుండు జన్మించె చె నతనికి 
నుగ సేనుడు వ్రభవించె నతనికి శుతనేనుడు గలిగె నిట్లు యదువృష్టిభోజూం 
ధకపంశంబులు పరమవవి త్ర యబు లై వుండరీకాతునిరీక్షణణయా్యసనానుగ త 
స సరసాలాపస్నానాశన, ప్ర కీ డావినోదంబుల ననిశంబుం జెందుచు సర్వ చెవ తార్థంబు 
సమ_స్హంబై న శృతువు -తానరించుచుం బరమానందకందళితచిత్తు లై యండి 
"రని చెప్పి గ వెండియు, 1392 

ను, వరమోత్సావాముతోడ మాధవుడు శుంభల్లీ లం బూరించున 
మ్థురళిగానము వీనులం జిలికిన౯ా మోదించి గోపాలసుం 
దా "లేళెంతు రరణ్యభూూములకుం దస్షాస్థంబు గామించి య 

క్కరుణావార్ధి భజింప కుందురె బుధుల్ కారవ్యవంశా గ ణీ, 1888 
మ, మతి నెవ్యానియమంగళఘ్న మగునామం బర్ధి( జింతించి స 

న్నుతి గావించిన విన్న మానవులు ధన్యుల్ భూరిసంసారదు 
మ్మ్కృతులం దోతురు కాలచ క్రమహి తాస్త్రుం డి ట్రే మాకృష్ణుం డీ 
తీతిభారం బుడుగంగ జేయు టిది యేచి శ్రోంబు ' భూవల్ల భా, 1334 

వ, _అవ్విధంబున గోపికాజనమనోజాతుం డె కై నకృష్ణుండు లీలామానుపని గ్రవాం డై 
_ నిజరాజథాని యైనద్వారకాపఫురంబున నమానుపవిభవంబు లగుసోఖ్యంబులం 
కదలు చుండ నని చెప్పి మజీయు ని ట్లనియె, _ 1835 
మ మనుజేం ద్రోత్త తమ యేను నీకు ర్రిజగన్షాంగల్య మై మె యొస్టుం జె. 

వ్పినయిశ్యష్టక శాసుఛారసము సంప్ర, పీ శాత్య లె భక్రిం గో 
లినపుత్యాత్తలు గాంతు రిందు సుఖముల్ నిరాతస సరాషఘు లై 
యనయంబుం. దుదిం గాంతు రచ్యుతపదం చై. నట్టినై న్రైవల్యమున్ 1886 

ముట్లు బాదరాయణ, మనమున ాగల్ల నాఫినన్యునకుం ఇ 
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కను భనున సూతుండు ముని, జనుల శెణింగింప వారు సమ్మతితోడన్, 1887 

గర్న్మా౭కుని బవాువిధముల సం, ప్రీతుని గావించి నమహిమం బెంపారుచు వి 

*గాన్చి తాకి నెక్కినకృష్ణక,థాతత్సరు లైరి బుద్ధి దలుంగనిభ_క్షీన్, 1888 

నరనె౭ువత్రనేత్స రఘంసత్తమ దుష్చ్రమదాసుశేం ద్రసం 
జా ల్ లారి లు లో 

దణ దయాపయోధి జనకాత్తభవాననపద్మమి త్ర ఖా 

దు వకుల వార్లిచం ద్ర, విహికావసుథాధరనసూతిసన్నుత 

చ్చురితచరిత్ర' భక్షజనపోషణభూపణ పాసశోమణా, 1989 

భా డి చభూరిమూయా, సీరంధ)ిమహాంధ కారనీ నేజహి తొ 

EN రమణవినుతపాదాం, భోరువా ముహితావతార పుణర్థివిణారా, 1840 

ఎంతని శరధిమదవిరామా సర్వలోకాభిఠరామా 

సుదొఆజ్రువిషఖీమా సుంధరీలోక-కామా 

భదరొలకి వరలలామా తాపసస్తో త్ర సీదూ 

నసురవ-ఐబరగసణథామా సూర్యవంశా బ్ధిసోదూ, 1841 

'వ్ధిముం. కది శ్రీవర మేళ్యరకరుణాకలితకవితావిచిత్ర శేసనమంత్రివు శ్రసవాజపాం 

డితరి పోతనామాత్య ప్ర శీతం బై న శ్రీమవాభాగవతం బనుమవోపురాణంబు 

నంత బి ద్యున్నుజన్మంబును శంబరోదో్యగంబును సృత్రాజిత్తునకు సూర్వ్య్యుండు 

సర్ధి సాంతేకమణి నిచ్చుటయుం  దన్నిమిత్తంబునం బ్ర నేనుని సీంవాంబు వథి 

లఐం-చుటయు దాని జాంబవంతుండు దునిమి మాణిక ర్థింబు 'గొనిపోవుటయు 

గోణజుచదుండు ప్ర జేనునిం దునిమి మణి గొనిపోయి నని సత్రాజిత్తు గృప్షంనందు 
\ 

నింద నారోపించుటయుం గృన్దుండు దన్నిమి త్తంబున _జాంబవంతునిం 

దొ౭కరి మణియు_క్లంబుగా జూంబవతిం గొనివచ్చి వివాహం బగుటయు ' సత్తా 

జికక్తూనకు మణి నిచ్చుటయు సత్యభామాపరిణయంబును 'బాండవులు, లామౌగ్భ 

వాంబయిన దగ్గు లె రని విని వాసుబేవుండు బలభ ద్రసహితుం డయి హా స్తీనావు 

రంజన కరుగుటయు. న క్రారకృత వర్మలయనుమతంబున శతధన్వుండు సత్రా 

జిశక్తూం జంపి మణిం గొనిపోవ్రటయుం దదస్థం బాసతర్థి భామ కరినగరంబున .'కేంగి 

క్పృక్యుంసకు విన్నవించిన నతండు మలి చను చెంచి శతధస్వుం ద్రుంచుటయు 

బలుల ద్రుండు మిథిలానగరంబునకుం జనుటయు నందు దోరోరిభనుండు రాముని 

వలన గదావిద్య నభ్యసించుటయుం  గృస్హుండు సత్రాజిత్తునకుం బరలోక 

కై యులు నడపుటయు స్వమంతక మణిం దళించినవాండయి యక్రూరుండు భయం 

బందు దాగ్భిరకానగరంబు విడిచి పోయిన నతని లేమి ననావృష్టియైనం గృన్షంం డ్ 

రా రుని మరల రప్పించుటయు డామోదరుం డిం దృప్రస్థవురంబొన కరుగుటయు 

నం దర్జునస మేతుం డయి మృగయావినోచార్థం బరణర్థింబునకుం జని కాళీందిం 

గొనివచ్చుటయు ఖాండవదహనంబున్లు నగ్ని పురుషం డష్టనునకు. నత్షయత్తూణీర 
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గాండీవకవచరథరథ్యంబుల నిచ్చుటయు మయుండు ధర్మరాజునకు సభ గావించి 

యిచ్చుటయు నగధరుండు మరలినిజనగ రంబున కరుగు బెంచి కాళిందిని వివాహం 

బగుటయు మిత త్ర విందానగ్న జితీభద్రా దాముద దృరాజకనర్ణిలం (గృమంబునం గర 

గ్ పాణం బగుటయు నరకాసురయాద్ధంబుసు దద్ద హాంబున "సున్న రాజక ని 

క లం బదాటువేలం చెచ్చుటయు స్యర్దగమనంబును | నదితికిం గుండలంబు లీచ్చు 

టయు  భారిజాతావహరణంబును బదడాటువేలరాజకన్షలం బరిణయం బగు 

టయుం రుక్మి ణీదేవివిప్రలంభంబును  రుక్షిణీస్తోత్రంబును గృన్షకుమూరోత్పత్తి 
యు దద్దురుజనస సంఖర్థయుం (2 లు ,ద్యున్ను వివాహరబును ననిరుద్దజన్మ ంబును దద 

వావార్ణ్థంబు కుండిననగ రంబునకుం జనుటయు రుకి కిబబభదు ప లజాదంబును రుక్తి 

నధయో నుపాకన్య యనిరుద్ధుని స్వవ్నంబునం గని మోహించుటయుం దన్ని మి 

తృంబునం జిత "రేఖ సల శోకరాబుల? బటంబున లిఖించి చూపి యనిరుద్ధునిం 

చెచ్చుటయు బాణాసుర సురయుద్ధంబును నృగోపాఖార్థనంబును బలభ రుని నిఘోేష 

యాత్ర యు గాళిందీ భేననంబును గృ్షుండు పాండ డక వాసు దేవకాశీరాజుల 

వధియం చుటయుం గాశీరాజపుత్రు, ౦ డయిన సుదతీణరు డభిచార హోమంబు 

గావించి కృత్యం బడసి కృష్ణుపాలి లికిం బు_ఫ్రైంచిన సుదర్శనంబుచేతం గృృత్యను 

సుదతీణసహితంబుగాం గాలీష్రరంబును భస్మంబు నేయుటయు బలరానుండు 
ర వతనగరంబునందు ద్యివిదుం డనువనచరుని వధియించుటయు సాంబుండు 

దుర్యోధనుకూంతు రగులక్షణ నె_ర్తికొనివచ్చినం గౌరన్ఫ్చ లతనిం గొనిపోయి 
చెజంబెట్టుటయుం దద్భ కాంతం 'బెంతయు నారదువలన విని బలుండు నాగ 

నగరంబునకుం జనుటయు. గారను లాడినయగెరవవచనంబులకు బలరాముండు 

కోపించి వా స్తీనాపురంబును గంగం బడం డ్రోయ గమకించుటయుం గౌర 

వులు భయంబున నంగనాయు_క్టంబుగా సాంబునిం దెచ్చి యిచ్చుటయుం బల 

భద్రు దుండు ద్యార కానగ రంబునకు వచ్చుటయు నారదుండు వారి పదాజు వేలకన్య 

కల సాకమువరా _ర్షంబున నందటి కన్నిరూపులె వివాహాం బయ్యె ననీ విని 

తత్చ్రభావంబు 'చలియం గోరి యరుగుచెంచుటయుం దన్గాహాత్మ ర్థింబు సూచి 

మరలి చనుటయు జరానంధునిచేత బద్దు ఛై నరాజులు కృష్ణుపాలికి దూతం బు 

“శెంచుటయు నారదాగమనంబును ధర్మ రాజురాజసూయారంభంబును. దిగ్విజ 

యరిబును జరాసంధవధయును రాజబంధమోవతణంబును రాజసూయంబు చెలి 

'పర్చుటయును. శిళుపాలవధయు నవభృథంబును రాజనూయవై భవదర్శనాస 

వామానమానసుం డయి సుయోధనుండు మయనిరి తసభామధ ఫ్టింబునం గట్టిన 

పుట్టంబులు దడియం దద్రైళ్లుటయుం దన్నిమి త్తపరిభవంబు నొంది రారాజు నిజ 

_ వురి కరుగుటయుం గృన్షుంండు ధర్మ రాజప్రార్ధితుం డయి యాదవుల నిలిపి కొన్ని 

నెలలు ఖాండన వ ప్రస్థంబున _ వనియించుటయు సాల్వుండు దవంబునేనీ హరుని 
వ. కలా అాకేసిన 
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మెప్పించి సౌభ కాఖస్టం బగువిమానంబు వడసీ నిజనై న్యస మేతుం జై ద్యారకా 

నగరంబు నిరోధించుటయు యాదవసాల్వయుద్ధంబుసు గృష్షుండు మరలి చను 

'దెంచి సాల్వుం బరిమార్పుటయును దంతవ క్రవధయును విదూరథమరణంబును 

గృష్షుండు యాదవబలసమేతుండై. కృమజ నిజపురంబునకుం జనుటయుం గె 

రవపాండవ్రులకు యుద్దం బగు నని ని బలచేవ్పండు త్రీ శ్రౌత సనుటయు నందు 

జావ్నావీ ప్ర వముఖనదులం గ కేస్నానుం డయి సె నైమశారణస్టంబునకుం జసుటయు 

న వృటిమునులు ఫూజింపం బూజితుం డయి తత్పనిాపంబున నున్న తాసనంబున 

నుండి సూతుండు దన్నుం గని లేవ కున్న నలిగి రాముండు గుశొ గృంబున 
నతని వధించుటయు బహావా త్యాదోమంబు గలిగె నని మునులు వలికిన నూ 

తుం బున్నై వతుం జేయుటయు నమ్లునులకుం బ్రియంబుగాః గామపాలుం డిల్యల 

సుతుం డా గంపల్వలుం బరిమార్చుటయు వారిచేత ననువుతుం డయి వాలధ 

రుండు దత్సే మిాపతీర్ణంబుల స్నాతుం డయి గంగాసాగరసంగమంబునకుం జను 

టయు మెహింద్రనగరమప్ర వేశంబును బరళు రామదర్శనంబును స_ప్హగోదావరిం 
గ్రుంకకుటయు మజయు మధ్య దేశంబునం గలతీర్థంబు లాడి శ్రీ శై లవేంకటాచలం 

బులు దర్శించుటయు సము ద్ర కనా్య్యాదుర్దా దేన్రుల నుపానీంచుటయు నందు 

ఎావాణజసంబువలనం 'బాండవథార్హరా స్త్ర భండనంబున సకలరాజలోకంబును 

మృతి నొంది రని వినటయు వాయునందనసు యకూూధనులు గ దాయుద్ధసన్నద్ధు 
లగుట విని వారిని వారించుట శై రౌహిణేయుం డందుల కరుగుటయు నచట 
వారిచేం బూజితుం డయి వారి నివారింవ లేక మగడి ద్వారక కరుగుటయుం 

గొన్ని వాసరంబులకు మరల నై మిశారణ్యంబునకుం బోయి యచట యజ్ఞంబు 

నేసి రేవతియుం దానును నవభృథం బాడి నిజపురంబున కేతెంచుటయుం గుచే 
లోపాఖాస్ట్రనంబును సూరో్ట్టపరాగంబునం గృష్షుండు రామునితో జేరి పుర 

రతణంబునకుం బ బృద్వ్య్యుమ్నాదికుమారుల నిలిపి పషోడళసవాస్రాంగనాపరివృతుం 

డయి యక్రూరవసుచేవొ నే నేనాడదియాదవవీరులు దోడ రా స్యమంతపంచక 

తీర్భంబున కరిగి కృతస్నానుం డయి వసనీయించి యుండుటయుం బాండవకొరవాది 

సక లరాజలోకంబును ద _త్తీర్ధంబునకు వచ్చుటయుం గుంతీదేవిదుణఖంబును నంద 

యశ్ దాసహితు లై నగోపగోపి కాజనంబులు చనుదెంచుటయుం గుశల ప్రశ్నా 
దిసంభామణంబులును మద్రకన్యా చ్రౌవదీసం భాషణంబును సకలరాజలోకం 

బును స్యమంతపంచకతిర్థంబున స్నాతు (లై రామళ్ళష్ణాదియాదవవీరల నామం 

త్ర ణంబుచేసీ నిజనగ రంబులకుం బోవుటయుం గ ఎమ్లునిదర్శించుటకు మునీంద్రు, 

తలేలెంచుటయు వారియనునుతినీ వసుదేనవ్రుండు  యాగంబు నెజబేప్పటయయ 

నందయశోచాదిగోపీకానివహూంబుల నిజపురంబున కనిచి యు గ్రనేనాదియా 
దవవీరులుం దానును మాథవుండు పువప్ర, పృవేశంబు నేయుటయుం దొల్లి కంసుని 

ree అనా గాజా rr అ కధా 



498 . శ్రీనముదాంధుభాగవతీము 

చేత వాతు ల బలివురంబున నున్న దేవకీ చేవిసుతుల రామకృష్ణులు యోగ 
మాయాబలంబునం డెచ్చి యామె కిచ్చుటయు నర్జునుండు సుభ ద్ర సు వివా 

హం బగుటయుం గృష్షుండు మిథిలానగరంబున కరీ గుటయు శ్ త జేవజనకులి 

చరిత్రంబును వారలతోో బ్రాహూణ్యవశంస నయుటయుం గృష్ణుందు" మరలి తనపు 

రంబున కరుగు దెంచుటయు శ్రు తిగీతలును హారిహార బహలదారతమ్యుచరిత్రం 

బును గంళస్థలి నుండు బ్రావాణునచరిత్ర ంబును నతనితనయులు వరలోక ంబుసకుం 

బోయిన గ ్భప్లాష్టనులు దదముయోగబలంబున వారిం దెచ్చి యము, 

కిచ్చుటయు గృష్టుం డర్టునుని వీడ్కొని ద్యారక కరుగుటయు నందు న్యా 
వుం డయ్యెప్ర, చేశంబుల సక కలభా ర్యాపరివృతుం డం వివారించుటయు యాద 
నవమి భశేజోంధకవంశచరిత్ర ంబును ననుకేథలు గలదళమస్కంధంబునందు 

ను_త్తరభాగము, 1342 



వశాదశస్క 0ధథధము 

1 ఫి 

న శ్రీః oe 
యల 
కా 0) 

రు] 
ఖీ 

సీతావతి లంకే 

శాసురసంపోిరచతుక కాళ గతనుతవా 

ణీసత్యధిభూభవవృ 
నిల . 

్రాసురరిఫు దేవజూల రామనృ పాలా, 1 

వ, మహనీయనుణగరిష్టు లగునమ్లునిశ్రేష్థులకు నిఖలపురాణవ్యాఖ్యానవై ఖరిసమే 
తుం డైనసూతుం డి ట్లనియె నట్లు ,ప్రాయోవపనిష్టుం డైనపరీయీన్న రేం ద్రుం 
గని శుకయోగీందు,0 డయ్యా జన కర వాన్టిధివిమోోచనంబునకుం గారణం 

నో క్రీ మన్నా రాయణక-థామృత గోలు మ బగుది వౌ్య్టాహధథంబు గావున శ్రొమన్నా రాయణక ఛామృతఠంబు గోలు ని యి 

'ట్లనియె, 2 

ము, బలన తై సనష్టిముతో డం గ ముడు మవాబాహాబలో వేతుం డై 

కలనకొ రాతసవీరవర్యుల వడి౯ా ఖండించి భూభార ము 

BY మై యుండంగ దద్య్యాత కేళికతనం జావంగం గౌరవ్యస 

దృలముం 'బాండవనై నము న్నడంచె భూభాగంబు గంపింపంగన్ * 

వ అంతే, 

క, మునివరులు సంతసీబ్లిరి యనయము నందాదులకును హర్షం బయెక్థం 

దననిజభ కులు యాదవ ఘనవీరసమూూహ మపుడు గడు నొ ప్పసంన్, ర్ 

మ, నిదితుం డై సకలామరుల్ గొలువ నుర్నీధారము౯ మాని దు 

| రృదసంయు_కృవసుంధ రాధిపతులకా మర్దించి కంసాదులం 

దుదిముట్టక౯ వధియించి కృష్ణుం డతిసంతుష్టాత్తు: డై యున్నచో 

యదునై'నక్థంబులు భూమి మోవంగ నసహ్య్యాం బయె్య్థి నత్యుగ్ర, మై 6 

సీ ఈరీతి శ్రీకృష్ణ: జేపారం బూతనా శకట తృణాన్నర్త సాల్వ వత్స 
" చాణూర ముష్ట్రిక "ధేను వ్రలంబక డై త్యాఘశిశుపాల దంతేన క్ర 



500 శ్రీమదాంధ్ర భాగవత ము 

కంసపౌాం,డ్రాదిఖండనం బొసరించి యటమిోాందం గుగుబలం బణంచి మజీయు 

ధర్మజు నభిషి కం దనరంగాం 'దేనిన నతండు భూపాలనం బనురం చేసి 

లే భక్తు లగుయాద వెంద్రులం బరయం జూచి 

యన్యపరిభవ మెణుయగ రయదువ్రు లనుచు 

వీరి బరిమూర్చ "నేం దక గ్రా వే బొకండు 

థైన మిశ "లేదు శ్రాభువనాంతరమునందు, 7 

వ, అని వితర్కించి జగ దీశ్యరుం డత్యున్నత వేణు కాననంబు వాయువళంబున నొరసీ 
కొన ననలం బుడ్సనం బలు దహించుచందంబున యదోబలంబుల కనో్ఫన్వ 

టై రానుబంధంబుబు గల్పించి వాతం బొనర్వెద ననీ వి వగవంబు మూలకార 

జంబుగాం దలంచి యదుబల3బుల నడంచె నని పలికిన మునినరునకు రాజేం 

చుం డి ట్లనియె, 8 

"క, వారిపాదకమలసేవా పరు లగుయాదవుల కెట్లు చావాణకావ 
స్ఫురణంబు సంభవించెనొ యరయంగ సంయమివరేణ్య యానతి యీవే 9 

క, అనిన జనపాలునకు న్ని ట్లని సంయమికులవ రేణ్యం డతి మోదముతో 
విను మని చెప్పం దొడంగాను, ఘనత రగంభిర వాష్న్ర కాళస్ఫురణన్ ం 10 

ఇకెడ విశ్వామిత్ర త్ర వసీస్ట నారదాద్నినువార్డులు ఫ్రీ ౪ ఎ్రవృదర్శనంబునకు వచ్చుట ఆజా 

వ నిరుపముసుందరం బయినశరీరంబు ధరియించి సమ _స్థకర రృతత్పరుం దై వర మేళ్య 
రుండు యదునుల నడంగింవం దల్యచుసమయంబున జటానల్క_లకమండలుథారు 

"లును రు ద్రాతభూతిభూవమణను ద్రామ్ముద్రి తులును గ ఎ్రహాజినాంబరులును నగు 
విశ్యామి ,₹/సితదుర్వా ్రభృగ ప్టింగిరగికళ ీపవామదేవవాలఖల్యా త్రి త్రివసీర నార 
'ధజ్లైదిమునినరులు స్వేచ్బావిహారంబున దార కానగ రంబున కరుగనదెంచియందు, 

స్కీ ఘనుని శ్రీకృష్తుని గౌ స్తుభాభరణునిం గర్ల ర్ల కుండలయుగ ఘనకపోలుం 
... బుండరీకాము నంభా ధరశ్యనునిం గ లితనానారత్న ఘనకిరీటు 

నాజానుబావాు నిరర్షళాయుధహా స్తు శ్రీకరవీతకొ శేయవాసు 
రుకి కిణీనయనసరోజది వాకరు బ్రహ్లాదిసురనే నవ్య పాదపద్య 

లే, దష్టని గ గ్రహశీష్టసంతోషకరణ గోటిమన నృథలావణ్యకోమలాంగు 
నా “రృబనంతనై డై కవిల్యాత చరితం, గనిరి కరుణాసము దు ని ఘనులు మునులు, 12 
క, వచ్చినమునిసంఘములక్కు విచ్చలవిడి నక్ష కృష్రపాద్యవిధు 1 లానరింవకొ 

మె చ్చగుకన కాసనముల్క నచ్చుగం గవార్చుండి వనరుజోతయునితోడన్, 18 

క, జనములు నిను నేవింపన్సి దినములు వ్యర్థ బు లగుచుం దిరుగుచు నుండుం 
దనువులు నిలుకడ గా వంట, వనములలో నున్న నైన వనరుహూనాభా, 14 

“క, తరణంబులు భవజలధిక్కి వారణంబులు దురితలతల కాగమముల కా 
భరణంబు లా రజనులక్కు శరణంబులు నీదుదిన ఫ్రచరణంబు లిలన్, 15 

wan 
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వు  శ్రకోకిలము, జఒక క్క.వేళను సూత్షృరూప ము నొందు వీ నణుమాత్ర, మై 

యొక్క జేళసు స్థూలరూవ పము ఏ "సా ందు దంతయు నీవ రె 

'వెక్కురూవులు దాల్తు ని దగువెంపు మాకు నుతింపంగా 

నక్క_జం బగు చున్న జే మన నంబుజాడతు రమాపతీ, 16 

క, శ్రీనాయః నీనామము నానాభవరోగకర్మ నాశేమునకు వి 
న్నాణం బగునౌషథ మిద్కి కానరు దుష్టాత్తు లకట కంజదభామా, 17 

వ, అని యనేకవిధంబులం చ, స్తుతించిన నునివరులం గరుణాకటాతవవీక్షణంబుల 

నిరీవీంచి పుండరీ కామం డి ట్లనియె మదీయ థాస్టననామస్త రణంబులు భవరోగ 

వారణంబులును ట్ర పూరు డ్రాదిక శరణంబులును మంగళకరణంబులును నగు నని 

యును నారూవంబు లై నమేదినీసురులపరి తొపంబులం బరివారించుపురుష్యు 

నె నైశ్వర ఫ్టీస మేతులంగాం జేయుదు ననియును యోగీశ రేళ్యురుం డయినయీళం 

రుం డానతిచ్చి యనంతరంబ మర లిచ్చటికి వచ్చినప్ర ప యోజనం బేమి యనిల 

వారలు ఛవదీయపాదార విందసందర్శనార్థంబుకంళు మిక్కిలివి శేషం బొన 
డెద్దియని వాసు దేవవదనచం, ద్రామృతంబు నిజనే త్రీ చకోరంబులం గోలి యే 

చ్చావివోరు ల ద్యార కానగ రంబున కనతిదూరంబున నుండువించాసకం బను 

నొక్క_పుణ్యతిర్థంబున కరిగి రంత, 18 

క, దర్శించి యాదవులు తము నేర్చునం గొమరారుసాంబు నెలతుకరూవం 
'బేర్చడ ళృంగారించియుం గర్బారసుగంధిపోల్మి_ గావించి యొంగిన్, 19 

ఉ, మూకలు నాడి యాదవులు ముందటం 'చెట్టుక యార్చి నవ్వుచుం 

బోకలం బోవుచుకా మునీసమూపహము కొయ్యన సాంగి య్రుక్కు_చుం 
ఛాకట మైనయీసుదతిభారపుగ ర్భృమునందుం బు శ్ర, (డో 

చహతమంమ బాధలీకయొ యేర్పడం జెప్పు డ టన" ను గు ల్ 90 

క, యదుడింభకులను గనుంగొన్మి మదయుతు లై వచ్చి రసుడు మడిలో రోవం 

బొదవం గనుంగొనల నిప్పులు నెదరల హోస్యంబు సనునె చేయగ ననుచున్, 

క, బాలాయము యదుకులని, ర్థూలకరం టైనయట్టిముసలంబొక టీ 

బాలిక కుదయించును బొం, -డాలస్యము లే దటంచు నటం బల్కుటయున్, 22 

వ, మదో ద్రేకు లైన యాదవబాలకులు మునిళావఖితు లె వడవడ వడంకుచు సాం 
బకుతీనబద్ధచేల గ్ర గ ంథిసిమోాచనంబు నేయుసమయంబున ముసలం చొక్కటి 
భూతలపతితం బయిన విస్తయంబు నొంది దానిం గొని చని జేవకీనందను 

సన్ని థానంబునం చెడ్డి యెటీంగించిన నతం డాత్మ కల్పితమాయారూసం బగుట 

యొజీంగియు నెజటుంగని తెజుంగసన బారలం జూచి యి ట్సనియె, లత 

క, మది నెడి కన్నులు గానక, మదయుతు లే మునుల గల్ల మాటల జెనయం 

గదిసి కులతయశకారణ, విదితం బగుశావ "మొందువెట్టులుః గలే, _ 



ర్02 శ్రీమదా౦ ధ్ర ఖాగవతేము 

న 

వ, 

ధరణీసురళాపమునక్కు హరిహర బహ్యాదులై న నడ్డము గలే 
నరు లనంగ నెంత వారలు, గర మరుదుగయ బూర్వజన్న కర్మ ముం ద్రోవన్ + 25 

అది గావున యతినిందాపరత్వంబున యదువంశనాశం బగు సందియంబు లే 
దనీ పర మేళ్యరుండు వారలం జూచి సము ద్ర తీరంబున నొక్క మహోపర్వతం బు 

న్నది యందు నుండునత్ఫ్యుచ్చ)యవిశాల ఫీపణం బగుపాపాణంబున మిాభుజాబ 
లంబుచేత నీముసలంబు డివిచి దీనిమార్లంబు సీంధుకబంధంబులం గలవి రండు 
పాం డని జగద్విభుం డై నకృష్ణుం డాన తిచ్చిన వారు నట్ట చేసీ తత్కీ_లితం 
బయినలోహఖండంబును సరకుగొనక సాగరంబునం బడ వైచిన నొక్కరుషుంబు 
గ్ర సీంచిన దాని నొక్కలుబకుండు జాలమార్దంబునం బట్టికొని తదుదరగతం 
బయినలోవాఖండంబు చెచ్చి బాణా ల్ ంబున ముల్కీగా నొనర్పె నని 
తత్క_ థావృత్తాంతంబు నెప్పిన బాదరాయణిం గనుంగొని రా జేంద్రుం డి 

ట్లనియె, 26 
చిత్తం బేకియ నిలుచుం, జ్నితృజగంరు పాదపద్మ నేవ సదాయ 

లో 
త్యు_త్తమ మని వసుదేవుడు, చిత్తము దగ నిల్చి యెట్లు నెంటె మునీంద్రా, 27 
అని యడిగిన రాజునకు శుకుం డి ట్లసియె, 58 

ణథి ససుచేవునకు నారదుండు పురాతనం బగువిదేవార్ష భనంచాదంబు6ం "దెలుపుట 9ఆా- 

వినుము నృపాలక నెప్పెద్య ఘన మె విలసిల్లుపూర్వక థ గల దదియుక్షా 
మును ద్వారక శేకెంచియ్క నొనరంగ నారదుండు గృష్షు నొయ్యనంగాంభబెన్, 
అట్లు దేవముని కృష్ణసందర్శనార్థం బరుగు చెంచి తేద్ద ఎ్ర హోభ స్టంతరమున కరిగిన 
వసుదేనుం డమ్హునీంధ్రుని నర్భ స్థిపాద్యార్థిదివిధులం బూజించి కనకాసనాసీనుం గా 
వించి యుచితకథావినోదంబులం బొద్దు వుచ్చుచు ని ట్లనియి 'యేనరుండు నా 
రాయణచరణసర సీరుహభ జనపరాయణతగంబు నిరంతరంబు నొందం డట్టివా 

నికి మృత్యువు సన్నిహితం వై యుండు నీదర్శనంబునం గ ్ర తార్భండ నైతిన 

చ్యుతానంతే గోవిందాదినామస్త రణై కా గ్ర చిత్తు టి.నమోవంటివుణ్య పురుషుల 
సమాగమంబున లోకులు సుఖ్యాశ్రయు లయి యుండుదురు. దేవతాభజనంబు 
నేయువారిని గీ ర్యాణులు ననుగృహింతు రట్లు సజ్ఞనులును దీనవత్సలులు నగు 
వారలు ఫూజనాదిక్రియలచే నాదేనతలను భ_క్తి నేయుదురు కానన |శ్రీమహో 
భాగ వతక ఛాసమూావహాంబులం గలధర్మంబు లడిగెద నేయేధర్శంబులు శో వణ 

సుఖంబులుగా వినిన దండధరకింక రతాడనంబులం బడక ముకుందచరణార వింద 

వందనాఖిలాషు లయి పరమపద ప్రాపు లగుదు రాభర ౦బు లానతిమ్థు తొల్లి. 

గోవిందునిం బుత్రుంగాం గోరి ము_క్రిమార్షం బెటుంగ లేక చేనతామాయంశేసి 
చిక్కి. చిత్తవ్యసనాంధకారం బగుసంసారంబునం దగులునడి యున్న వాండ 
వారిక ఖామృతంబు వెల్ళీగొల్పు మట్లయిన సుఖంబు గలుగు. ననిన వసుదేన 



ర, 
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కృత వ్ర శం డైననారదుండు వాసు దేవక థా ప్రసంగసల్లాపవార్డ సమేతుం 

సంతేసం బంద' ని ట్ర్థనియె, 

నను నీవు నే సు ము పృశ్నము, జన ననన్నుత 'వేదళ్శాస్త స్తసా రొంశం -బె 

ఘన మగువారిగుగకథనణుూ, విను మని వినిపింపం దొడలా వేడ డ్క. దలిర్చన్, 81 

డై 
80 

అతిపావకర్తు లెనను, సతతము నారాయణా ఖ్యశ బ్లము మదిలో 

వితతంబుగ వరియించిన, చతురులం గొనియాడం గమబసంభనువళ మే, లెల్ల 

వ, అట్ట్లుగావునం బర మేశ్యుర రభ క్షి కిజనకం బె శె క వల్యపద ప్రా ప్లా ప్పికరం బయి యొప్పు 

తే, 

వ, 

స్ట 

స్ట్ 

చున్న విదెవార్ష భస ౦వాదంబు నా బరంగనో సళ 'తనపుణ్యక థావిశ సనం 

చెటీంగించుద సావథానమనస్కుండ వై వ యాకరి రి ంపు మని యి ట్లనియె, 53 

వినుము సా్య్తాయంభువుం డనువమునువునకును 

రవుణ నుడయించె నంట శ్రీయ వ్రతుం డనంగం 

దనయుం డాతని కాగ్నీధు) డన సుతుడు 

జాతు డయ్యును భువనవిఖ్యాతుం డగుచు, 84 

ఆయాగ్నీ ధ్ఫునకు నాభి యను ప్రాజ్ఞూం డగుతనూభవుం డుదయించి బలిచ క్రవర్తి 
తో మెత్రిం జేసీ థారుణిీ భారంటున్రా ని యాజ్ఞాపరిపాలనంబున నహిత రాబన్యరా 
బ్యంబుల్ స్వవళంబులు గావించుళొని యుంజె నంతట నాభికి సత్సుత్రు తుం 

డయినబుషభుండు పుట్టె నతడు వారిదాసుం డై సుతళశతకంబుం బడనె న ద 

గ్రజొం డయినభ రతుం డనువమువహోను భావ్రండు “నారాయణపరాయణుం డ్లైయి 

పోలోకసుఖంబులం బరిహారించి ఘోరతవం 'జాచరించి జన్మ త్రితయంబున 

నిర్యాణసుఖ పారవళ ర్థంబున సకలబంధవిము కుం డై వాసుచేవపదంపు నొందె 

నాతనివేర నతం చలన భూఖండంబు భారతవక్షం బనువ్థవహారంబున  నెగడి 

జగంబులం బ బ్రనీద్ధర్ బయ మణీయు నందు దోమండ్రుకుమామలు ఖబలపరా త్రో ము 

స్కభావరూపసంపన్ను లయి నవఖండంబులకు నధిస్టోత టరి వెండయం వాక 

లలో నెనుబదియొక్క_ం డ్రు,కువూరులు నిత వ్య రానుస్టానపరతం ఈులె వి దం 

బంగికరించి రందుం గొందటు ్థేపించినబారలు కనివార్యంతెరత్ ప వ బుద్ధపిప్ప 

లాయనావిర్హో త్రధృమిళచమసకరభాజను  లనం బరంగుత్ "మ్మం డ్రూర్థ నేత 
స్కు_ లయి సహ్మవిద్యావిశారదు లగుచు జగ త్త యంబును బరమాత తృస్యరూ 

వంబుగాం చెలియుచు ముక్ష్తు లై యన్యాహతగమను లగుచు సుర సిద్ధసాధ్య 

యవమగంధ స్వకిన్నరకింపుకుపనాగలోకంబులందు న్వచ్భావిహారంబు. చేయుచు 
నొక్క నాండు, శీర్ 

జగదేక నాథుగుణములు, మిగులల సంస్త రణతోడ విరాణీనభ క్రిం 

బగలును రా త్రియు సంధష్టిలు?, దగిలి జిణీం ద్రి, యులు నైనతవసులు థా త్రీన్ 86 

ఊాహింపం బుణ్యుం డై'నవి, దేవునియజ్ఞాంతనుందు చతెంచినచో 



కర శ్రీమదాంధ్ర భాగవతేము 

గేవాము వెడలి యెదుర్కొనిి, మోహావిసర్టితులం బుణ్యమునిసంఘములన్, 87 
జి" అష ద త, అర్హ్య్యపాదాస్ట్రదినిధులను నర్ధితో 'డం 

ల్ 

బూజ గావించి వారలం బొలుపు మిగుల 

నుచీతపీఠంబులందును నునిచి ఆమలమి 

నవముని శ్రైష్టులను భూమినాయకుండు, 85 
వారల కి ట్లను మరలు గారవమున విష్ణుమరూర్హిం గెకొనీనమపహో 
భూరితపోధనవర్యులు సారవిహీనంబు ఖై నసంసారములన్, 89 
వరితిం గడప నేర్తురు, సూరులు బహాందుగిఖరో గకుత్సితబుద్ధుల్ 
నీరసులు నరులు గావున, నారయ సుజ్ఞానబుద్ధి నానతి యీ రే, 40 

మణీయు సకలజంతుసంతానంబుకంబు మూనుషాకారంబు నొందుట దుర్గ భం 
బంతకంళు నా రాయణచరణయుగ ళస్త రణపరాయణు లగుట దుష్క్టరంబు 
గావున నాత్యంతికం బగుకేమం బడుగ వలనెం బర మేశ్యరుండు ప్రపత్తి 

వూ నిష్టలకు సారూప్యం చె ట్లొసంగు న-క్తెజం గానతిం డనిన విని విదేహభూపా 
లునకు హరిక ఖాన్భృత పానాతిపరవళు లై నమునిసమాజంబునందుం గవి యను 
మహోనుభానుం డి ట్లని వవ్చం దొడంగా నరిషడ్యర్ణంబునందు నీహణ శ్రే యంబు 
చేతం దగులువడి మాత్సర్య్యయు_క్రచిత్తుం డగునట్టివాని కవ్యిధంబున నచ్యుత 
పాదారవిందభజనంబు సంభవించు విశ్వంబును నాత్మ యు వెజుగా భావించు 
వానికి ఛీరుత్వం బెట్లు "లే దవిద్యాంధ కారమగ్ను లకు పహారిచింతనం బెట్టు 
సృద్దంచు నట్టినరుండు దొంటిక శేబరంబు విడిచి పరతత్వం చెబ్బంగిం “జేరు 
ముకుళకృత నే తుం డయిననరుండు మార్ల భ్రమణంబునం వొట్రుపాటు వడి చను 
చందంబున విజ్ఞానవిమలహృదయభ_క్లిభావనావశంబు లేకున్న బరమవదంబు 
విరి ెవ్విధంబునం గలుగు నని యడిగితివి గావునం జెవ్పెద సావథానుండ 
టై యాకర్ణింపుము,. 41 

కరణ త్రీ యంబుచేతనుు నరుడేక ర్త ంబు నేయు నయ్యె 'వేళళా 
వారి కర్పణ మని పలుకుట, పరువడి సుజ్ఞానమండ్రు, పరమమునసీం, ద్రుల్, 42 

జ్ఞానాజ్ఞానంబులందు సంకలితుం తై నస్మృతివిపర్యయంబు నొందు నట్టుగావున 
గురు నకొత్త కుం డయి బుద్ధిమంతుం డైనమ ర్థ్యుండు శ్రీవల్ల భు నుత్తమోత్త 
మునిం గాం జి త్తంబునం జేర్చి నేవి వలయు స్వప్న మనోర ఖే చబ్భాద్యవస్థలయం 
దు సర్వసంకల్పనాళం బగుటంజేసీ చానిః గుదియం బట్టి నిరంతరహరిథ్యాన 
పరుం డైనవానికిం ఫైవల్యంబు సులభంబుగం గరత లామలకం బై యుండు, 43 

సంతతంబును గృప్త్పసంకర్తనంబులు వీనుల కింపుగా 'నినగగ వలయు 
హర్ష ంబుతోడుత హారినామకభథ్గనంబు పాటల నాటలం బరల వలయు 
నారాయణునిదివ్భ నామాథురంబులు వృాద్విథి సతతంబు నిలుప వలయు 
Yammer? జాల we కును. wep ad ఖానా 

Merge WT =. అలా. లోస్తారా లలో. కతా 



వీకాదళస్క౦0థము రక్ 

గంజాతులీలలు కాంతారముల నైన భ_క్రియు_క్రంబుగాం బొడ వలయు 
తే, చెక్టిమాడ్కి_నిలీలతోవిక్యమయుని, నొడువ్రచును లోకబావ్యాత నొందవలయు 

నింతయునువిష్టుమయ మని యెటుంగవలయు, భేద మొనరింపవలవదు మేదినీళ, 

వ, అనిన విజేహభూపాలుండు భాగ వతధర్మ ౦ బెద్ది యేవ ప్కశారంబునం బ్రవర్థించు 

వారలచివ్నాంబు లెవ్వి యంతయు నెటీంగింప సేవ యస్హ్మండ వనిన "సందు వారి 
యనుమహోత్తుం డీ ట్రనయెం 45 

తే, సర్వభూతమరమం డై నసరనీజాతుః 

డతండె తనయాత్మ యం దండు ననెడువాండు 

శంఖచ కృథరుం డంచు6 జనెడువాండు 

భ_క్లిభావాభిరతుడు వో భాగవతుడు, 46 

క్ర వర్ణా శృమభర్శంబుల, నిర్హ యకర్శములం జెడక నిఖలజగత్సేం 

పూర్ణుడు వారి యనునాత-డె, వర్ణింప భాగవతుడు వసుధాధీ కొ, 47 

వ, ఇట్లు సర్వసంగపరిత్య క్షు కుం డై నిభలాంత రాత్తుం టై నపర మేళ్వరుం డరుణగభ స్తీ 

కిరణసవా,స సృంబుల లోక త్రం యంబుం బావ వనంబు నేయుచందంబునం దనచరణార 

విందరజకిప్రంజంబుచేతం బవి త్ర ంబు చేయుచు సురాసురజేగియమాననేవ 

థై నజనార్టనపాదారవిందంబులకు వందనాభిలాషుం రై. భ_క్టియు లవమా త్రయ ంబు 

నుం జలింప నీక సుథాకరోదయంబున దివాకరజని తావనివారణం బయినభంగి 

నారాయణాంఘి )నఖ మణి: చంది ద్రికానిర _స్తసాగయకాపుండై యాతీ లృయభ_క్రి క్లిరత 

నానుబంధబంధురం చె టై నవాసుచేవ చరణసరోరుహథాన్థ నానందపరవళుం డగు 

నతండు భాగవత ప్ర ఛానుం డని యెజింగించిన నిని విదేవం డి ట్లనియె, 48 

క, గజరాజవరదుగుణములు, త్రిజగత్పావనము లగుటం "దేటవడంగా 

సుజనమనోరంజకముగ, విజి లేంద్రియ వినగ నాకు వేడుక వుకైన్ 49 

వ అనిన విని యంతరికుం డనుబుపి. ప్రే ష్టం డి ట్లనియె, 50 

క, పరమబహ మనంగా బరత త్ర త్త “మనంగ బరవమువద మనయణోను నీ 

శ్యరుం ద వసం గృృస్షుం డన జగ, , దృరితుండు నారాయణుండు దా వెలుంగొందున్, 

వ, అవ క్త కృనిర్దుణవర బ్రహ్మంబునందుం దనకు విపరర్థియంబుగా జననం బయినజ్ఞానం 

చె విష్ణుమాయ “పహనంబడుం బర మేళ్వరుం డట్టిమాయ ఇతే జగంబు నిర ంచి 

నిశ్చింతుం డై డె యుంకు నిండి యార్ల గ్రమణంబు నే నెను దుర్శ తులకు సుష 

ప్వార్థద్భవస్థలు వరుసన కలుగుటంబేని పర మేళ్యరునిం బొంద రామి యను 

నాలుగ వయవస్థయుం గలుగు స్వవ్నంబునందు .గ్రావార్టి గ్రాహక గ హూణంబు లను 

త్రీ విభ భేదంబులుం గలిగి యుండు నీచందంబున నవిద్యాంధ కారసంవృతం చై చె 

మాండువిధంబులం బరర్థివసించుమనోర థంబు సర్పప్నావస్థ సయం దణంగినక్రి యం 

చ్రినిథం బగుమాయయు నాత్మయందు లీనంబగుం బర మేళ్వరుండు “నవదలం 



§06. శ్రీమ దాం ధ్రభా గ.వ.తే ము 

నీ 

బృథివ్యాదినుహాభూతమయం బయినసృష్టిని గలుగంజేసీ యందుం బంచభూ 

తాత్త కం బయినయాత్త శీకాద లే శం ది, యంబులచేత ీదంబు వుట్టించుచు 

గుణంబుల చేత సుణంబు లంగీక రించుచు నాత్మ యందు బ బ్రదో్సోతితగుణంబుల 

వలన గుణానుభవంబుం జేయుచు నున్నవాం డై = సృష్టి నాల్మీయంబు గొ 

భావించు దేహి కర్శ్వమాలంబున నైమి_త్తికకర్శంబుల నావరించుచుం దత్సలం 
బంగీకరించి దుక్గఖై కవళుం డైన “రంచుం చక్కు దుకిఖంబులం బడినయా దేహి 

కర్మ ఫల పాప్పుం డగుచు భూతసంప్ల గసర్యంతేంబు పరవశుం డై జన్మమరణంబు 

లం జొరలు ౩ చుండు నంతర్భి కాలం బాసన్నం బయిన ద ద్రవ్యాగుణస్వరూపం బగు 

జగంబు ననాడినిధభనం బగనకాలంబు పకృతిం బొందించు నటమింద శతవర్షం 

బులు వర్షంబు "లేమిచేత నతుష్ణ గ లోళలోచనులేజంబున సకలలోకంబులు 

శ్ 

దహింహబడు నంత నధోలోకంబున నుండి సంకర 1 అముఖిజనితానలం బరాగ్ల ర్వ 

నిఖాజాలంబుల బాయునహోయం బై దిక్కు_.లయం'దెల్ల ద్రవ రించు నటమి*ందో 

సంన_ర్హకవలావాకగణంబులు నూజుహాయనంబులు సలిలథారాపాతంబుగా 

వర్ష ంబు గురియు నందు విరాగ్రూపంబు ఫీనం బగు నంత నీళశ్యరుం డింధనాగ్ని 

చందంబున నవ్య క్ష క్తంబు6 బ్రవేశించుం దదనంతరంబ భరణీముండలంబు వాయు 

హృతగంధం ఛై 3 కబంధరూూపంబుం దాల్చు నాజలంబు వాంతరసం లై తేబోరూ 

పంబునొందునా తేజంబు తమోనిర _స్టంచై వాయువం దడంగు నాగ ౦థధవవాుుండు 

స్పర్శవిరహితుం డయి యాకాశంబునందు సంక్రమించు నావిష్షుపదంబును 

విగతశబ్దగుణంబు గలది మె యాత్త్మయం దడంగు నింద్రియంబులును మనం 

బును బుద్ధియు వికారంబులతోడ నపహాంశారంబుం బ్రవేశించు నాయపహాంకారం 

బును సగుణయు_క్ట కంచె, పరనాత్తునిం చేరు నిట త్రివశ్హాత్మక యు సర్దస్థితి 

లయకారిణి యగుమాయ యిట్టది. యని తత్స (యాషమాహోత్స స్టంబులు “ఫీవ 

రించిన నరపాలుం డి ట్లనియె, ర్ల 

జ్ఞానవిహీను లె లై ననరసంఘముం గానం రానిమూయం దా 

లోన నడంచి యెట్లు హారిలోకముం జెందుదు రంతయుం దగ౯ 

భూనుత సత్య వాక్ళగుణభూమణ యిక్క_.థీ వేడ్మలోో డుతకా 

బూనికం జెప్పు మన్నను బి బ్రబుద్ధుండు ని టను గారవంబునన్ . ర్ి 

సూరోకిదయా_స్హ సమయంబులం బ్ర తిదినంబు నాయును వీణంబు నొంద 

దేహకళ త్ర మిత త్ర, ఛభా్రాతృమమత్వ పాశబద్ధు లె విడివడునుపాయంబు గానక 
సంపేరాంఫశారమన్ను లయి.గ తాగీతకాలంబుల నెబుంగక దివాంధంబు 

లగుజంతుజాలంబులభంగి జన్మజ రారోగవిపత్తిమరణంబు లందియు శ రీరంబ మే 
లనుచుం బ్ర మోద మోహవదిరాపానమత్తు + లై విషయాస్నక్తతం జిక్కి. తమ్ముం 

రెజుంగళక యుండి నిర _క్రిమార్టంబు చెలియక వ్ల ర్థంచుమూఢు లగుజనంబుల 



క 

వ, 

శే, 

వ కాదళస్క ౦0థధము 2 §07 

పొంతలం బోవక శకేవలనారాయణఛక్రిభావంబు గలసద్దురుం బ్రతిదినంబును 

భజియింంచి సా_త్త్వికంబు భూతడయయును హారికథామృతపానంబును (బ్రహ 
చర్య వృతంబును విషయంబుల మనంబు నేర కుండుటయు సాధుసంగముంబును 

సజ్జనమైత్రి, యు వినయసంప త్తియు శుచిత్యంబును తమయు చాన వ్ర తంబును 

పెద ౪ స్త్రాధ్యయనతద ర్ధానుస్టైనంబులును నహింపసయు సుఖదు గిఖా దిద్వంద్వ 

సహిసుతయు సీ నై బశ్యరుని ని సర్భగతు నిం గా శావించుటరకు మురుతుకో షింబున సు జన 

సంగవ వర్థనంబును వల్కలాదిథాా రణంబును యదృచ్నా ఎలాభసంతుష్ట్ర: నరం వెబాంత 

శా స్త్రార్ధజిక్ఞాసయును జేవళాంతరనించావక్షనంబును ల. క్వ యమశితంంంబును 

సత్య వాక్యతయు శమదమాదిగుణవిశి స స్రత్షంబును గృవోరాము మే త్రకళత్ర 

పుత్ర తవితాదుల వారి కర్పణంబు నేయుటయు నితరదర్శనవర్థనంబు పుట 

యను 'ఛాగవతో త్త త్రమభర్శ ౦బు లని చెప్పి యి ట్లనియ్, ర్ర్4 

వారిదాసులమి త్ర తము, మురరివకథ లెన్నికొనుచు మోాదముతోోడళా 
భరితాశ్రు, పులకితుం డై, పురుషుడు వారిమాయ గెల్బు భూవవరేణ్యా. ర్ర్ 

అనిన కేం చుండు వారల కి ట్లనియె, భాగవతులారా సకలలోకనాయకుం 
డగునారాయయుం డనం బరంగినపరొమూాత్తుని ప్ర భావంబు విన వలతు నానతిం 

డనినం బిపషషలాయనుం డి ట్లనియె, 56 

సీ నరవర విను జగన్నాథునిచారిత్ర మెజింగింతు నీమది కింవు మిగుల 
లసదుద పస్థితిలయకారణం. బై. 3 కాజా హీంద్రియాదులః దిరము గాలం 

జొనుపు నెప్పుడు పరంజో్యతిస్వరూపంబు జూరలల ననలుండుం జననిపగిది _ 

నింద్రియంబులు నాత్మ నెనయనవు శబ్దంబు చొరకయ సుషిగంబుం బొందు సత 

మునగ సత్త _త్త గ్రరజ్నస్త సమామయగుణంబు 

మవాదవాంకారరూప మై మహిమ వెలయు 

చేతనత్యంబు గలదేని జీవ మందు 

రిడియ సదసత్ప సరూప మై యొన్నంబడును, ర్ 

దీనికిం చె శక్కైనద్ పరమాత్మ గా నెటింగి కమలసంభ వాదులు నుతియింతు 

రక్టిపరమాత్త స్థావరజంగమంబుల నధిష్టించి వృద్ధిశయంబులం బొందక 

నిమి త్రమాః త్తే ంజునం దరులతాదులందు జీవంబు లేక తదంతరస్థుం డై డై వర్తించు 

నంత సాకం ద్రి యావృతం చై నయాకారంబు నస్యం వైన వోనంబునుం * బాసి 

శ్ తివిరహితుం డై తిరుగు చుండు నిర ర్మ లజ్ఞానదృష్టి గలవానికి భాను వభాజా 

ల్ు దోంచిన కీ యను సుజ్ఞానవంతుందు హరిభ క్లిచేత గుణకళ్తార్థంబు లైన 

చిత్తదోపుంబులు భంజించి భగవత్సదనంబు నేరు ననిన విని రా జి ట్లనియె, క 

పురుషుం జేయేకర్ష్మ ము, పరువడిం గావించి పుణ్యపరుం . డై .23.మనుందా . 

దురితములం దొరల మ్లురరిప్పు, చరణయుగం చెట్టు చేరు ; సన్లునివర్యా్యా. ... లం. 



508 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

వ, అనిన విని యం చావి క్రొతు,0 డి ట్లనియెం గర్తాకర్మ వికర్త వ తిపాదకంబు లగు 

కః 

శ్రుతివాదంబులు లౌకికవర్ణి తంబు లట్టియాన్నూయంబులు సెర్యేశ్యరస్వరూపం 

బులు గాన విద్వాంసులు నెబుంగ లే రవి క రాారంబు లనంబడు మోత,౦జు 

కొకు నారాయణభజనంబు పరమసొవనంబు "వేదో క్షంబుల నాచరింపక 

ఫలంబులకు వాంఛ నేయువార లనేకజన్లాంతరంబులం బడయుదురు మోతుంబు 
నవేతీంచువాండు విధిచోదితమార్టంబున వరిం బూజించ వలయు నట్టిఫపూజూ 

వ కారం 'బెట్టినినం బని శో గ తుం డయి జనార్దనుసన్ని ధిం బూతచిత్తుండై పోడ 

శొవచఛారంబులం జకృభరు నారాగధించి గంధపుప్పభూపదీవనై వేద ష్టంబులు సమ 

ర్చించి సాష్టాంగదండ ప్రణామంబు లాచరించి భ_క్లిధావనావి శేషుం డగు 
నతండు వారిం జేరు నని చెప్పిన విని విచేవాుం డి ట్ర్రనియె నీశ్యురుం జయే 

కర్శంబుల నాచరించె నంతయు చనెణీంగింపు మనిన దృవిరాళుం డి ట్లనియె, 60 

తారల నెన్నల వచ్చును, భూెరేణుల లెక్క వెట్టం బోలును థా త్రీ క్ష్ 

నారాయణగుణకథనము; లారయ వర్షింపలేరు వార బసహ్మోాదుల్, 61 

వ, అట్టు గావున నాత్తసృష్టం వై నవంచభూతనికరంబును పురం బొనరించి యందు 

క 

తే 

వ, 

నిజాంశంబునం బ్ర చేశించి సగుణనిష్టుం డై నారాయణాభిథానంబు గలబుపీ 

శ రుం డగసవర మేళ ఏరుండు వెలుంగొండె నత నిద శేంద్రియంబులచేం బాలి 

తంబులై న చేవాంబులు ధరించి జగ ద్ర శతకత్వసంవోరక త్యాది గుణంబులు 

గలుగుటం జేసీ గుణనిష్టుం డయి రజస్న త్త తమోగుణంబుల ద్ర వూవివ్షురు ద్ర 

మూర్తు లనంబరంగి శ్రీగుణాత్త కుం డనంబడునారాయణాఖుర్థనిచరి త్ర 0 బెజీం 

గించెద నాకర్ణింపుము, 62 

ధర్షుండు దశుపు త్రిక, నిర్మలమతిం బెండ్లి యాడి నెణీః బు తుని స 
త్కర్షుని నారాయణబుపి, నర్మిలిం గనె నములు బదరికా శ్రమునుందున్ 68 

అట్టినారాయణాహ్యయుం డై నమౌని, బదరి'కా శృమమందు నపారనిష్థం 

దపము6 గావింప బలఖేడి దలశి మదిని, మిూనశేతను దివిజకామినుల: బనిచె, 

వారు నారాయణా, శ్రమంబునకు నతనితపోవిఘ్నుంబు నేయ వచ్చునప్పు డవ్వ 
నంబు సాలరసాలబిల్యకదళీ ఖర్జూర జంబూజంవీరచందనవు న్నా గ మందా శా ది 
వివిధనృక్షనిబిడంబును పుప్పఫలభరిత ఇాఖావనమ,తరుల తాబృందంబును మా 
ధ వీకుంజమంజీరపుంజ మకరందపానమ_త్హమధుకరనికర యుంకారరవముఖరితపహారి 
దంతరంబును గనకకమలకహ్లోరవిలసత్సరో వివారమాణ చక్రవాకబక క్రాంచమ 
రాళ దంపతీమండ లముండితంబును మృణాళ భోేజనాస_క్షసారసచయచంచూపుట 
విపాటితకమలముకుళ కేసరవిసరవితత ప్ర శ _స్తసరోవరంబును నై వెలయునవ్వనం 
బున నిందువదన లందంద వుందగమనంబులం జెందుఘర్శ్మ జలబిందుబ్బందం 

బులు నఖాంతంబుల నోసరంచుభు డాయం జనునవ్వుడు, 65 
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చ, మదనునిబాొణజాలముల మగ్న తం బొందక క రర్జినంతుం జె 

ముదితలవాండిచూపులకు మోవాము నొందక నిశ ఏలాత్యుం డై 
హృదయమునందు నచ్యుతు రమేశు ననంతు జగన్ని వాసునికా 

వదలక భక్షి నిల్చుకొని వారికి ని ట్లను మౌని 'వెంపునన్, 66 
క, జంభారివంపునను మూ రంభోరోవావదనలార యరుచెంచితి ఠా 

శుంభ ద్యిహార వాంఛా, రంఖంబునం దిరునుం డనిన లజ్జించి వెసన్, 67 

సీ, 'దేవమునీంద్ర, సీదివ్ట చారి తృంబు నెతీంగి సన్నుతినేయ శవం డోవపుం 

బుతమితేకళ త భో గాడులను మాని తవము కావించుసద్దరులకును 
J టు లో _ థి 

విఘ్నముల్ నెందునే వి స్ర(శంం నొట్పన యతనికి నంత రాయంబు గలదె 

"కామంబుం ఆగోధంబుం గ్ లతవవ్మీతపంబు పల్సలోదకములభ ౦గం గాదె 

తే నిన్ను వర్ణింప నలవియే నిర్తలాత్మ 
రమణ తోంగొను మూయవరాథ మనుచు ' 
సన్ను తించిన నతడు ప సన్ను డగుచు: 

దనదుసామర్థ్య మెజ్ంగంపం దలంచి యఫుడు, 68 

వ, అమ్ము వీళ్యరుండు పరమాశ్చర్యనిథానంబు గా నిజతనూరుహగబులవలనం ది, కోట 
కనర్థికానివవాంబుల  నుద్భవింపంజేసిన గ ంథరవిబుభ కామి నీసముదయంబులు 

పరమాద్భుతభ యంబులు మనంబులం బొడమ సన్నుతించి యవ్విలాసినీసమూూ 

హాొంబులో నూర్వశి యనుదానిం గొని చని పాక శాషనుసభాసదనంబునంబునం బెట్టి 

తదర్భృత్తాంతం బంత యు విన్నవించిన నాళ్చర్యయు_కృహృాదయుం డయి సునా 

నీరుం డూర కుండె నట్టినారాయణమునీశ్ళరుచరి త్రంబు వినువారలం పరమ 
కలా్యాణగుణవంతు లగుదు రని చెప్పిన, 69 

తే, బుషభునకు నాత్స'రెరాగ మిరారీతిం జెప్పి 
నచ్యుతుండు భూమిభారము నడప నంత 

సొరిది నవతారములు దాల్సి సొంపు మాజి 

'రాత్రిచరులను జంవె నీరసముతోడ, 70 

వ అట్టిపర మేళ్యరుని లీలాగ్భహీతంబు లగుముత్ప్యకూర్త వరాహనారసింహవామన 
రాను రఘుఠావు బుద్ధ కల్కా్యద నివ తారంబు లజేకంబులు గలవు వాని 

నెణీంగి నుతియింప శేషభాషావతుల శై న నలవి గాదు మజియును, 71 

సర్గలఘు సీసము 

నవవిక చసరసీరువానయనయుగ నిజ వరణ గగనచరనదిజనిత నిగమవినుత 

జలధిసుకకుచక లశ అలితమృగ మదరుచిరపరిమళితనిజహృదయ ధరణిభరణ 

దుప అముఖసుర నిశరవిషాతనుతికలిత గుణకటిఘుటితనుచిరత రకనకవనసన 

భుజగరిపువరగమన రజతగిరిషతివినుత సతతజపరత నియమసరణిచరిత 
B68 
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తిమిక ముథకిటిన్ఫ హరిముదితబలినిహి, తవదవరశుధ రదశవదనవిదళన 

మురదమనకలికలునసుముదపవారణ, కరివరదమునినరసురగరుడవినుత, 72 

ప్రవ్యిధంబునం శి వ ర్షిల్లిన ్రీనున్నా రాయణమూ త్రి లీలావిలాసంబు లనంతం 

బులు గలవు మనో వాక్కాయకర్త ంబుల హుొఫూజనంబు నేయక వివరీతగతులం 

దిరుగుచుండుజడుల "కెవ్విధంబున గతి గలుగు ననిన నప్పు డప్పుడవింటేం డప్ప 
రమపురుషునిం జూచి యజ్టిజడుల ము_క్టినొందోనుపాయం బెట్టు లంతయు 

నెజీంగింవుః డనినం జమసుం డి ట్లనియె, 78 

హరిముఖ బావూూారు వరపదాబ్దములందు వరుస జకుర్యర్ల వర్లసమితి 

జనియించె నందులో సతులును శూద్రులు హారిం దలంతురు కలిజోయసనముల 

వేదశాస్త్ర పుశాణవిఖ్యాతు లై కరకర లై విప్ప్రులు గర్భ మెసఃగి 
హరిభ_క్రిపరులను వోస్యంబు నేయుచు నిరయంబు నొందుట నిజము గాదె 

మృదులపక్యాన్న భోజనములను మాని 

జీవహింసకుం జకువానిం జెందు నఘము 

పారి నుతింపక స్త్రీ లోలుం డై నవ్వాడు 

నరక వాసుండు నగుచుండు ననవరతము, 74 

అట్లు గావున గృహమే. క్రపుత్రకళత్రధనథాన్యాదులందు మోహితుం డయి 

ము _కిమాగ్లంబు ల ప్త తరి తంబు లని నిందించువాండును హరిభ_క్రివిరపాతుండును 

దొర్దతిం గగూలుదు రని మునివరుం డాన తిచ్చిన విదేవాం డిట్లనియె. _ 75 

వయుగంబునందు నేరీతి వర్తించు నెట్టిరూపువాండు నెవ్మిధమున 
మును నుతింపంబడెను మునిదేపగణముచ్చే విన్హుం డవ్యయుండు విశ్ళవిభు(డు, 

అనిన విని యందు. గరభాజనుం డి ట్లనియె ననేకావతారంబులు నానారూ 

పంబులును బవావిభవర్గ్ల ంబులునుం గలిగి రాత్ససులను సంహరించి దుష్టజన 

న్మిగహూంబును శిష్టజనపరిపాలనంబునుం జేయుచు గృతయుగంబున శుక్ల వర్గుం 

డై చతుర్చావుం డై జటావల్క_లకృష్ణా జినో త్రరీయజపమాలి కాదండకమండ 
అుధరుం డయి హరినిక్య లతపో థ్యానాను ఘ్టూనగ రిస్టు లై. నవురుష శ్రేస్థులచేత 

వాంసుండు సువర్ధుండు వై కుంఠుండు థర్షుం డమలుండు 'యోగీశ్వురుం డీళ్య 

రుండు పురుషుం డవ్ల క్తుండు పరమాతుండనుదివ్భ్యనామంబులం బ్రనీద్ధినపిం 

చి గణుతింపంబడ్తుం ద్రే తాయుగంబున ర_క్టవర్లుం డయి బావుచతుష్క_ మేఖ 
లా తృయవిశిష్టుం డయి హిరణ్య కేశుండును వేదత్రయస్వరూపుండును స్రుక్ 

స్రువాద్యుపలత్షణశో భితుండు నయి విష్ణయజ్ఞ పృశ్ని గర్భసర్వ దేవోరు క్రమ 
వృపాక పిజయంత్రుగాయాఖ్యల బవావాదులచేత నుతియింపంబడు ద్యాపరం 

బున శ్యామలచేపహుండును వీతాంబరధరుండును వావాంద్య యోపశో భితుం 
డును దివ్యాయుధధరుండును శ్రీవత్నకా స్థభవనమాలికావిరాజమానుండును 
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మజోీరాబోవలతు.ణుండును నె జనార్టనవాసు దేవసంకర్ష ల వ దూ్యూమ్నా నిరుద్ధ 

నారాయణవిశ్వరూప సర్యభూ తాత కాదినామంబుల వెలసీ మూరగ్గాఖిపి.క్తు 

లచేత సన్ను తిందంబడుం గలియుగంబునం గృన్తనర్టుండును గృహ్హనామకుండును 

నైభ_క్షసంరత.ణార్థంబు పుండరి కాముండు యజ్ఞ సంకీ ర్తనంబుల చేతం బ్రస్తుతిం 

పంబడు హారిరామనా రాయణనృ నీంవాకం సారినలివోదరాది బపాుుపిధనామంబు 

లచే చి హూవాదు లె నమునీంద్రులు నుతియింపుదురు మణియును, 77 

ద్ర విడ చేశంబునందుబం దా వ్రు, పర్ణి 

సవా ఫ్రజాకృత మాలాదిసక లనదుల 

కవ్వం డేనిని భ_క్టితో నేగి యచట 
బొదలి తర్పణ మొగిం జేయ? బుణ్య మొదవు, 78 

అవ్విధంబునం టబ్రైళంసింపం దగినకా పె రాాదిమహాో నదీ పావనజలస్నా నపానదానం 

బులను విష్ణుఖ్యానక థాసుథారసానుభవంబుల నిరాఢు లగుభాగవతో త్త 

ములు గలిగిరేనిం జెడనిపదంబునుం బొందుదు రని బువభకుమూారులు 

భగవత్స )తిబింబంబు లయినవరమష్రరుషులఃం బోలి విజేవాజనపాలునకు ని ఎ 

యసపడప్రా ప్రికరంబు లైనభ గవద్భ _క్రీధర్మంబు లువబేశించి యంతగ్ధానంబు 

నొందిరి మిథిలేశ గరుండును జ్ఞాన యోగ ౦ బంగీకరించి నిర్యాణపదంబు నొంచె 

నీయుపాఖార్థినంబు వ్రానీనం బరఠిందిన వినిన నాయురారోా వై రళరరంబులు 

గలిగి ఫుత్తపౌత్ర వంతు లై సకలకలికల్మ వరహి తులై విష్ణులోకనివాసు లగుదు 

రని నారబోండు "పసుజేవునకుం జెప్పి మజియును, 79 

కమలాశుపదభ _క్టికభనముల్ వసుదేవ విని యఘంబులం భవానీ వెలనీ తీవు 

భువనప్రనిస్థిగాయ బొలుపొందుసత్కీ_ ర్తి ర 3 వైవల్యలక్షీయుం గలుగు మూయద 

నారాయణుండు నీనందనుం డనుమోావా మెడలించి విష్ణుంగా నెజీంగి కొలువు 

మతండు నీతనయు డై యవతరించుటంచేనీ నిద్ధించె డేవాసంశోద్ది నీకు 

సరస ససల్లావసౌవార్దసౌష్టవమునం బావనం వైతి విళుపాలపౌాం డ్ర నరక 

మురజ రాసంధయవనులు ముదముతోడ, వాసుచేవునిం జెందిరి వైరు లయ్య్యు, 

దుస్ట్రజనన్నిగ గ హాంబును, శిష్ట్టప, తిపాలనంబు శేయకా హారి దా 

సృష్టి నవతోర -మొందెను స ప్రష్ఫ్రుముఖా 'నేకడివిజసంఘము వొగడన్, 81 

అట్లు గావున లోకరత్షణార్థంబు గృన్దుం డవతారంబు నొందె నని హరిభక్తి 

వరంబు లగునుసాలానంుల్లు నారదుం డుపన్వసించిన విసి విస్మి తచిత్తులె 

దేవకీవసుదేనులు గృష్షుని ౦ బరమాక్తునింగా విచారించి రని శుకుండు రాజునకుం 

జెప్పిన నతండు మునీంద్రా యదున్రల నేవ ప్ర కారంబున హారి హరియించె సపరి 

వారు లగుబ్ర హరుద్రై ద్రైంద్ర, దిక్పాలకమునీం దులు డ్యారకానగ ర ప్ర వేశం చెట్లు 

నసిరి 'యేమయ్యు మహేయం బర మేశ్యరక ఖాన్భ్ఫుతంబు వీను లలరం జవిగొ నియు 
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నింకం దనివి సనదు భ_క్షరక్షకుం డగుహరిఛారితృం 'బేరతిం జాం దర్వాతి 
వృత్తాంతం బంతయు నెటీంగింవు మనిన శుకుం డిట్లనియె, ర్రీ2 

-ఆకి బ్ర హాదిదేవతలు , శ్రీకృష్ణుని వైకుంఠమునకు బిలువ వచ్చుట థ్రితా- 

ర్క సురగ రుడఖచర విద్యాధర హరవర మేష్టిముఖసుథాశ నులు మునుల్ 

నరనీజనయనునిం గనుంగొనం నరుబెంచిరి దాగ్గరవతికి సతిమోదముసన్ , 83 

క, కని పరమేళుని యాదప, వనశోభితపారిజాతు వనరుహనేత్రు౯ 
జనకావితఫలదాయకు, వినుతించిరి దివిజ లపుడు వెదో క్కముబన్, 84 

తే, అఖలలోకేళ సర్వేశ యభవనీవ్రు నుదయ ముందట భూభార నుడుపుకొజకు 
బంచవింశో _త్తరళ తాబ్బసరిమితంబ్రు నయ్యెు విచ్చేయు వైకుంళహార్య్యమునకు, 85 

వ, అనినం గములభవభవముఖనీఖ బసుర గజణంబులవ దనంబు లీయ్యళొని కృన్నంండు 

వారలతోడ యాదన్రల కనోోన్య వై రానుబంధంబులు గల్పించి వారల హాతంబు 

గావించి భూభారం బడంచి యిదె వచ్చెకం బొం డనిచెప్చి వీడ. లిపీనం గదు 

లాసనాదిబ్బందారకులు నిజస్ధానంబులకుం జని రంత, 86 

వకభ్రట్రి కృష్ణుండు దుర్నిమి త్తంబులం గని యాదవుల నెల్ల ద్వారక నుండి వ్రభానతీర్థమునకుం బంపుట ఢా 

సీ, కాకఘూకంబులు గనకసౌభములలోం బగలు వాపోయెడి బహుంవిథధముల 
.నశషవాలములందు ననల ముద్నవ మయ్యొ నన్నంబు మొలిచి మహోాద్శ తముగ 

శకళారికలు రా శ్రీ నొగనె విసరముల జంతువు వేతొక్కజంతువుం గనె 
నొగిం బౌరగృహముల నుత్సల లుదయించె బెరనెం గావిరి రవిబింబ మవుడు 

లే, గాన నుక్చాతములు సాలం గానంబడిరమె 
నరయ నిం దుండ వలవదు యదువులార 

తడయ కివుడ ప్రభాసతీర్థమున కరుగు 
డనుచు (శ్రీకృష్ణుం 'జంతయు నాన తిచ్చె, 87 

క, నారాయణువచనముల క, పారం బగుసమ్మదమున బలములతోోడళా 
దారసుతమి త్ర యుతులై , వారణహయసమితితోడ వడి నేగి రొగిన్, 88 

వ, అంత, 89 

క, జ్ఞానమున నుద్దన్సండు దన, మానసమున 'నెటింగ శ్రీరమాధివ వారి యో 
దీనజనకల్పభూజ స్కు ఢీనాయక మాకు నీవె దిక్కని పాగజెన్,. 90 

పట్టి కృష్ణం డుద్ధవునకు బరమార్థి వదేశళ ము సేయుట ౦9జా- 

వ ఇట్లు నుతియించి దేవా నీవు యదుతయంబు గావించి చనిన నే మేవిధంబున 
నిర్గహింతుము నీసవహాచరుల మె జరవీనమజ్జన భో జనళయనాసనాదికృత్యంబులు 
మజివ వచ్చునే యని యుబ్లన్రం డాడిన వాసుబేవుం డిట్లనియె ట్ర హోడిదేవతా 
చ్రార్థనంబునం జేసీ థా త్రీ భారంబు నివారించితి నింక ద్యారకానగ రంబు చేంటికి 
“ ప్థమదివసంబున సముద్రుండు ముంపం గలవాడు యదుతయంబునుం గాంగల 
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యది యంతటం గలీయుగంబునుం బా బ్రా _ప్టంబయెక్థిడి నందు మానవులు ధర్మ విరహి 

తులు నాచారహీనులు నన్యాయపరులును నతిరోవులు మందమతులు నల్పత 

రాయున్రలు బవహాంరోగ పీడితులు నిష్ఫలారంభులు నాస్తికులు నైయొండొరుల 

మెచ్చక యుందురు గావున నీవు సుహృచ్చాంధనన్నే హాంబు వర్ణ ంచి యింది 

యసౌఖ్యంబులం బొరయక తోతితలంబునం గ లఫు్యకీర్ణంబురో నవగాషో 

నంబు నేయుచు మూనసవాగతీ శో శ్ర త్రఘాణోేం ద్రియగృవ్యామాణం బగువ స్తు 

జూతం చెల్ల నళ్వరంబుగా నిలుంనమ పురుషుండు నానార్థ కామంబుల నంగి 

కరించి నిజగుణదోనంబుల మాహితుండై యుండుం గావున హా _న్ఫీవకుండు 

గంధనాగంబుల బంధించుచందంబున 'నిం ద్రియంబులను మనోవికారంబులను 

నీ గృహించి యేహషణ శీ, యంబును వర్ణి ౦-చి మోద ఖేదంబుల సముండన్ర గా 

వర్తించుచు నీజగం బంతయు నాక్తాధిష్థీతంబుగా నెణ్ంగి మాయాదు లాక్ 

తతా ధీనంబులుగాం జెలియు చు జ్ఞాన విజ్ఞానయు కి కుండ వై యాళ్షానుభవసం 

ష్టాండ టై విశ్యంబును నన్నుంగా భావించి వ ర్తింవ వలయు నసి భర 

"డానతిచ్చిన నుద్ధవుండు భ_క్తిభ్రయవినయంబులం గరంబులు మొగిడ్చి మహాోత్తా 
సన్న _స్తలతుణంబు దోహ్మ_రంబు పావురు లగువార లాచరింవ తేరు నీమాయ 

చేత భ్రాంతు లై నసాంసారికులు భవాబ్లిం గడచి యెట్లు ముకి వడయుదురు 
భృత్యుండ నైన నామిోాందియను గ్రహంబునంజేసి యానతిన్లు బహ్మాదిదేవతా 
సముదయంబును బావారన స్తువ్వలభాంతు శై లె పర్యటనంబు ' చేయుదురు నీభ కు 
ఖై నపరమభాగవతు లమాయానిరసనంబు నేయుదురు గృహిణీగృ వాస్థులనై న 
యతులశై న నిత్యంబును నీనామస్త రణంబు మోతుసామ్రాజ్య ప్ర పదంబు గావ్ఫనం 
బర మేళ్యరా నీదు చరణంబుల శరణంబు నొందెద న్య పారనంబు నాపై నిగి 
డింపు మని పీ ప్రీయనేవకుం జ జై నయుద్ధవుండు వలికిన నతనికిం గంసమక్షనుం డిట్లని 
యొ బురుష షన కాత్త కు నాత్మ యె గురు వని యెజటుంగుము కుపథంబులం జనక 

సన్లార్హన ర్తి ర్తివై పరమం "బె బై సనున్ని వాసంబునకుం జనుము సర్వమూలళ _క్రిన కిసం 
న్నుండ “నె ననన్ను సాంఖ్య యోగపరులు నిరంతర భావంబులందుం Wen 
వంబు గావించి తలంచు చుందురు మణటీయు 'నేకద్యిత్రి తి చతుప్పూదబవాుపాొ 
దాపాదంబులు నై యుండుజీవజాలంబులలోన ది(పొదంబులు గులమను ష్యులు 

మేలు వారలలోన నిరంతర థాక్థిన గరిష్ట రిష్టు లై నయోగీం దు ద్రులుత్తములు వారలలో 
సందేహూపరులచే న గ్రాహం డగునన్ను స సత్త రే (గుణ గ ్రాహ్యునిలా నెటింగి నిజ 
చతళపంకజంబునందు జీవాత్త పరమాత్మల "నేకంబుగాం చేసి శంఖచక్ర క దాఖడ్ల 
ఇార్టకౌ మోదక కా స్తుభాభరః రణయు క్షం గా నెబుంగుచు నుండువారరు పరమ 
జ 

యోగీం, దు అనింయును బో “మజ్ఞు 5 prom 73 వెప్పై వూజీయు న సాభూతయటు 
బ్య జ్ న! 
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రి అవధూతయదుసంవాదము ర్రిఈా- 

ఉ, పంక జనాభుం డుద్దవుని వై6 గలకూర్తిని జెప్పె నొవ్పెనెం 

దంకిలి లేక యన్నిదిశలందుం జరించుచు నిత్యతృప్పుం జ 

నంకరవేప.థారి యొకసంయమి యాయదురాజు జేర నే 

నంకను నుండి వచ్చి తన వానికి ని ట్లనె సరి నేర్పడన్ 92 

క, అవధూతుం డనె నంతటం బ,విమలవిజ్ఞాననిపుణభ వుర్ణులుగురున్రల్ 
దవిలిన నిరువడినలున్రుర్కు నవని౯ విజ్ఞాని నైతి నని వల్కు_టయున్, 93 

వ, ఆంత యదు పవరుండు దేహి లోభమోూపహోదుల వర్ణించి జనారనుని నేవిభంబు 
నం జేర వచ్చు నెజింగింపు కునిన నతం డి ట్లనియె, 94 

నీ వరథనవరదారవరదూవషళణాదులం బక వస్తుచింత దాం బరిహారించి 

ముదిమిచే రోగము లుదయింవ కటమున్న తనువు చంచలకను దణుల కుండ 

బుద్ధిసంచలత చే బొదలక యటమున్న శేష్యంబు గళమునం జేర కుండ 

శ్ర_క్టియు క్తుల ముడి సన్న గిల్ల కమున్న భా క్లిభావన చేత ట్రైఢాం డగుచు 

దై_త్యభంజనుదివ్య పాదారవింద 

భజన నిజభఛ_క్రిభాఎనం చబ్రాజ్ఞుం డగుచు 

నవస్టయానందమును బొందు ననుడినంబు 

నతడు కర్శవిము కు: డౌ ననఘచరిత, 95 

దారలయందూుం బు త్రధన థాన్గములందు నసేకభంగులం 

గూరిమి నేయుమ ర్త్యుం డతిఘోరవియోగజదుకఖమగ్నుం డై. 
నేరుపు దక్కి. చిక్కు_నడి నీతివివేకవిహానుంటై మనో 

ఛారముతో. గపోతవతిభంగి నిజంబుగ బోవు నష్ట మె, 96 

వ, ఇందుల. కొొక్క_యితిహాసంబు గలదు మహారణ్యుంబున నొక్కి_కపోతంబు దార 

సమేతంబుగా నొక్క_నికేతనంబు నిర్మించి యనో్యోన్యమోహాోతిరేకంబునం గొంత 

కాలంబునకు సంఆనసమృద్దిగ లది మై యపసరిమితంబు లయినపిల్లలు దిరుగాడు 

భుండం గొన్నిమాసంబులు భో గానుభవంబునం బొరలు చుండ: గాలవశంబున 
నొక్క_లుబ్ధకుం డురు లొడ్డిన నందు దారావత్యంబులు దగులువడిన ఛై రర్థింబు 

వదలి మాహాతిలేక ౦బునం పోతు కఫ త్ర ప్ర త్రేవు తన్నే వాంబునం దాను నందు 

జొచ్చి యధిక చింతాభరంబునం గృకీభూతేర బయ్యొం గావున నతితీ చం బంంన 

మోహాంబు. గొజి గా దట్లుగాన నిరంతరహరిఛ్యానవరుంతై భూమిపవెనగగనజల 

కృపీట భవసోమసూ గక పోతతిలివృజలధిళలభ మధుకృద్దజ మధుమతీ.కాహరిణ 
పాఠీనపింగ ళా కరర డింఛక కుమారి కొ శరకృత్స్పర్చలూ తాసు వేళకృత్సముద 
యంబులు మొదలుగా. గలవానిగుణంబు తెణింగికొని యోగీం దులు మెలం 

సమో 
గుదు రనిన, 97 

al 

ఖా 
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వ, 

వః 
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బ్రవి కెలియవలయు నాకును, బవిమలమళి వీనిం చెమియం బలుకు మనం గాం 

(గృమమున విను మని కృష డా సపినయుం డగునుద్ధవుని! ( జయ్యానం 'జెప్పన్, 

ఇవ్విథంబున భూమివలన నై రణయు గంధవహాంనివలన బంధురం బగువరోవకా 

రంబును విన్ల చంపదంబు వలనం గాలసృ్ఫస్థ్రగుణసాంగతర్థింబు లేమియు నుదకంబు 

వలన నిత్యశు దిశ్వంబును నసితవథభునివలన నిర్మ లత్వంబును నిశాకర పృభాకరుల 

వలన నధికాల్పసనదుతజీవ గ హణమోత్షు ణంబులుసు గపోతంబువలనం గళత్ర, 

ఫు త్రన్నేహంబును నజగరంబువలన న్వేచ్భావివోరసమాగ తావోరంబును వననిధి 
వలన నుత్చాహరోవంబులును శలభంబువలన శ _క్షష్టనుకూలక రాచరణంబును 

భృంగంబువలన సారమా శో గ్రవాణవి శేవంబును _స్తంజబేవమంబువలనం గాంతా 

వైముఖ్యంబును సరఘవలన సం గ వాగుణంబును హారిణంబువలనం జింతా 

పరత్యంబును జలచరంబువలన జివోగణాపల్యంబును బింగ భవలన యథాలాభ 

సంతుష్టి యు గురరంబు వలన మోహాసరి తార్టగ ంబును డింభకువలన విణారపరి 

త్యాగంబును గుమారికవలన సంగత్య్యాగంబును శరకారునినలనం దదేక నిస్థయు 
దందభూకంబునబనం బరగ వా వాసంబును నూర న్ల నాభివలన సంసారపరిత్యా 

గంబును గణుందురువలన లత్ష్యగ తేజ్ఞ తజ్ఞానంబు విడువ కుండుటయు ననం గలవీని 

గుణంబు లెటేంగి మజణియుం గామ కోధలోభమోవామదమాత్సరర్టంబు లను 

నరిషడ(ర్షంబుల జయించి జరామరణవిరహితంబుగా వాయువళంబు నేనీ గాత్ర 

వనిత త్రోతే్టంబుళో అకు వట్క.ర్మ నిరతుం డయి వుగనగర గా గామంబులు పరిత్యజించి 

పరష్గతారణర్థింబుల సంచరించుచు శరీర భార ణార్భంబు "నయతస్నల్పభోజనుండై 

ఖేదమోదంబులు సరియకా భావించి లోభమోహంబులు వర్ణించి నిర్ది లేం ద్రి 
యుం డయి నన్నెకాని యొం జఇటుంగక యాత్త నిష్థచుం బవి_త్రాంతగికరణుం 
డైన యోగి నాయందుం గలయుం గావున, 99 

మోహితుం డైవసుకాంయ వాహినిలో జిక్కి క్తూరవశుం డౌనునుజుం 
డూవోపోహ "లెటుంగక, చేహము నలలంగం జేయు వినత నెప్టడున్, 100 

ఇందులకు బురాతనవృత్రాంతంబు గలదు సావథానచిత్తుండ వై వినుము మిథిలా 
నగరంబునం బింగళ యనుగణి కారత్నంబు గలదు దానినలనం గొంత పరి 
జ్ఞానంబుం గంటి న టె ట్లనిన నమ్తనిని థధనకాంక్ష౦చేనీ యాత త్మసటుని "మొటుంగి 
ధనం బిచ్చువానిం జేకొని నిజనిశేతనాభర్థంత రంబునకుం గొని చని రాత్రి నిద్ర 
"లేకుండుచుం బుట భేదనవివణిమార్షంబులం బరస్టటనంబు సలుపుచు ని ద్రలస్య 
భావంబున జడనుపడి యర్థా పే వేశం దగిలి తిరిగి యలనీ యాత్తసుఖంబు నేయు 
నతండె భర్త యని చింతించి నారాయణు నిట్లు చింతింవ నతనిళె వ్రైవల్యంబు నేర 

. వచ్చునని విచారించి నిజశయనస్తానాదికంబు వర్ణించి వేగిరంబ వాసు చేవచరణార 
ణి 

నింద వందనాఖిలాషిణి యె దేహంబు విదుర్థత్సకారం బని చింతించి వరము 
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క, 

వ 

న, 

తత్త ఏంబునందు( జి త్తంబు: గీబుకొలిపి నుక్తురా లయ్యె నని యెజీంగించి, 101 

దేవాము నిత్యము గా దని మోహముం దెగం గోనీ నీద్దమునివర్తనుం డై 
"గేహము వెలువడి సరం డుత్చాహమునం జెందు ముక్టిసంపద ననఘాం 102 

మణీయు నొక్క_వి*పు బయినపురాతనవుణ్యకథ వినుము కన కావతీవురంబున 
నొక్కధ రామరునిక న్య కారత్నంబు గల దవ్వధూతిలకంబు రత్న సమేతంబు 

లగుకంకణంబులు ధరియుంచి బంధుజనంబులకుం బరమాళ్లోదంబుగా నన్న ంబు 

గావించుటకొజకు కాలితండులంబులు దంచునప్పుడు ముసల ల్ హాణభారం 

బున గంకణంబు లతి రావంబుగా మ్రోయుచుండ నప్పరమపతి చ త యందులకు 

నసహ్యావడి యన్నియు డులిచి యొక్క_టి నిఓసె నట్లు గావున ద_త్తణిపడక 

భగవదాయ్యత్తం బైనయేకచి త్తుబునం బ్రనన్న చిత్తు లై నరులు ముక్తు లగు 
దురు గావున నవిద్యావిద స్థల నామాయగా విచారించి కేవలపశుమార్దులు 

గాక పడ్డుకై శ్వర్యసంవన్ను లై నయోగీశ్ళరులవగిది సుఖంబు గోరక యుండు 
వారలు ముకు లగుదురు సర్వంబును విష్టమాయగాం దెలియ మని యుద్ధ 

వునికిం జెప్పిన నతండు బెవా నీరూవం 'బేలాగునం గానవచ్చుననిన నతం డిట్లనియె 

భ_క్టిభావనపరాయణుం డై కృపారసతత్సరు3 డె మితభామణుం డై బొంకక 

కర్మ ంబులు మదర్చణంబుగాం జేసిన యతండు భాగవతుం డనం బరంగు మత్కథ 

లును మజ్జన్మకర్శంబులును వినుచు మళల్చేవకు లై నభాగవతులం జూది తనగృహం 
బునకుం “ గొనిపోయి మజ్జనవూజనభే జసశయనాసనాదికంబుల బరితుష్ప్రలం 

జేసినయతండై నను భాగవలేంం డనంబడు ని జ్లంతకాలంబు జీవించు నంతకాలం 

బును నడపునతండు మద్ర్రూపంబున వైకుంళనిబయంబు నొందు నదియునుం 

గాక గంధపుష్పధూపదీవనె నై వేద్యలత్నీసమేతుండ నై నె శంఖచక రృగదాకార్లాది 
౮ 

యు కుడ నైననన్ను శంక న కాది యోగీంద్రులును నంబకివవిఖీవ పరు క్యాంగద్ దులు 

మొదలుగాల లభాగవతులును శాస్తా చారొచోదితులుగాక భ_క్షిభావనావిశేవం 

బున నేమజుక నిత్యంబును జింతనాయత్తు ల యెణ్ంగిరి మథురాపురంబునకు 

హలాయుధసమేతుండ నై యే నరుగుచో గోపిక లోపికలు లేక భ క్లిరారాగం 
బున జింతించి ముక లై రిది భక్షి క్షడురాగ ప వ్ర గారం బని యుద్ధన్రనికీం జెప్పిన, 

'భార్థనం బి య నిలుచున్ను థ్య్యానం జనత దగు నుదా త్తరిశ్రా 

థార్థినప్ర ప కార మంత యృనూనంబుగం జెప్పుమయ్య యుర్వీరమణా, 104 

అని యడిగిన నయ్యాదవేందు ద్రుం డి ట్లని పలుకం దొడంగా దారుముధ్య భాగంబున 
ననలంబు సూత్షరాపంబున ప వ _రించుచందంబున నందం _బె సకలశరీరులయందు 

నచ్చేద్యుండు సదావ్యుండు నశోషు ష్య్ధండు నై నజీవుండు ) పసీంచి యుండు ననిన 
హరికి నుద్ధవుం డిట్లనియె సనకస సనందనాది ఇరాగిం ద్ర, లకు యోగమార్లం బే 
గీతి నానత్చ్చితి వది విధం 'బానతయవే యని యభ సభ్యర్థించిన సతం డి ట్లనియె, 
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వారలు చతుర్మఖు నడిగిన నతండు నేసును బెలియనేగ ననిన వారలు విస స్మ్యయం 

బందు చుండ శ నాసమయంబున వాంసస్థరా వుండ నై వారల కెటీంగెంచిన 

లెజింగు వినుము పంచేంది, యంబులకు దృష్టం బయిసపద్య్యాం బనిత్యంబు నిత్య 

దృష్టి బ్ర బహూ బని 'అలవియవభఖయు డేటా క్యర్టిక దేవం 3 డె సంసార మమతలు 

నిరసించి ఏ నిళ్ల ్పలజ్ఞానయు కుం డై మత్పపస్రాప్తుండగు స్వన్న లబ్ధవది డా ,౦బు నిజంబు 

గాని క్రియం గ-గ్రానుభవపరష్థింతేంబు క కళేబగంబు వ దించు నని సాంఖ్య యో 

గంబున సనకొదుల శెటీంగిందిన విని బ్రహ్మా మొద లై స నడినత 'లెటీంగిరి వారివలన 
భూలోకంబునం ae సద? బమయొస్ట నది గావున నీను నెట్ంగికొని వుణాన్హై శ్ర మం 

బులకుం జను మ్స్త్మ వీయభ క్రి యు క్తుండుసు వారివరాయణుండు వైనయతనిచరణ 

రజనిష్టంజంబు దనళరిరంబు సోంకం జేయునతండిసను ము) భారణపరులకును 

హరిది న్యనామంబులు భరియిం చుజార లకు నన్నో దశంబుల నిదునతంషపను 

వాసుదేవభ కుం గని వార్షించునతండును భాగవతు లని బిన్నీ మజణీయు 
సర్వసంగ పరి త్యాగంబు నస్ యొం  జెటుంగక నన్నే తలం చుమానళశ్రు నకం 

భు క్రి కిము _కివ, దాయకుండ నై యుండుదు నని యాన తిచ్చిన నుద్దవుండు థార్టన 

మార్లం శేరి యానతీయవలయు ననిన వారి యి ట్లనియె నేకోంతమానను 3 
ము! 

హాస్తాబ్దంబు లూకుదిరయంబున సంధించి నాసాగ్స ంబున నీతణంబు నిలివీ .* 
ణాయామంబున నన్ను హృదయగతుంగాయ దలంచి యష్టూదశో జార కా 'రొరాంగ 
సిద్దు లెటీంగి యం దణిమాదోలు వ ప్రఖాననిద్ధాలుగాం చెలికి యిం, క్రి యంబుల 
బంధించి మనం బాత్మయందుం జేర్చి యాత్మ నాత్మతోం గీలించిన బవావదంబుం 
బొందుభాడవత శ్రేస్థు  లితరభర్యంబులు మాని నన్నుం గాంతుపో తొల్లి 

శ 

పావడునందనుం 'డగునష్టనుండు 'యుద్ధరంగంబున విహోవంబు నొంది యిశ్శ య 
డిగిన నతనికి నేయ తెన్పినకేఆంౌటిం గింజ పదం జరాచరభూతేం బయినజగం బంతయు 
మదాశకారంబుగా భావించి భూతంబులంవా నాథఛారభూాతంబును నసూశ్లుంబు 
లందు జీవుండును దుర్జ్ణయంబులందు మనంబును 'చేవతలందుం పద్మగర్భుండును 
వసువ్రులందు వావ్య బావుండును నాదిత్యులందు విష్ణువును ర్నుణ్కులందు నీల 
లోహితుండు చ్రాహ్గలందు భృగువును బుషులందు నారదోండును "థేనువ్రు 
లందుం గామేనునును నీద్దులయందుం గవిలుండు శు వై త్యులయందుం బ్లో 
దుండును గవాం" లంద గ లొానిధియును సజంబుల ముం చై రో తంయులో వా 
యంబులయర చళ్ళ శనంబును నాగంబుబందు వాసుకయును మృగంబు 
లందు చేను. సొ 5] గ్రమంబులందు గ ఖఫపొఫ్టి స. శ్ర మంబును వ ంబులయం 
దోంకారంబును నదులంటో గంగయు సాారాంబు! బయం దుగ్ధ సుర్ధపాగగంబును 
నాయుధ: బులందుం గరుక 'బును గీరులంసు మే* వును నయ? యు Varo ద్ 
గ్థంబును నో ప,ధులయందు యవలును యజ్ఞ ంబులయందు హు ఫజంబును 

rd ws 
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ర్మ 

వ్ర తంబులం దహింసయు  యూోగంబులం దాత్మ 'యోగంబును శ్రలయందు 

నొతరూవయు భఖభామణంబులయందు సత్యభాషణంబును బుతువులందు వసం 

గమంబును మాసంబులలో మాక శీర్ష ంబును నకు త్రంబులలో నభఖిజిత్తును యు 

గంబులందు: గ్నృతయుగంబును భగవిడాకారంబులతదు వాసుదేవుండును య 

తులలోం గుబేరుండును వానరులం చాంజనేయుండును రత్నంబులందుం బద 

రాగంబును డానంబులలో నన్నడదానంబును దిథులయం చేకాదశియు సరుల 
యందు వై స్లవుం డై భాగవతప్ర పవ ర్హనం బ్రైవ_రించువా(డును నివి యన్నియు 

మద్విభూతులుగా నెబుంగు నున క్ష షం చద్ధవ్రనకు నుపన్యసించిన వెండియు 

నతం డి ట్లనియె, 105 

వర్ణా శ్రోమధర్మ ంబుల్కు నిర్ణయముగ నాన తిమ్మ నీరజనాభా 

కర్ణ రసోయనముగ నవ్వి వసి ర్లింవుము వినెద నేండు వనరుహనే తా, 103 

అనినం గృష్టుండు నాలుగువర్థంబులయుత్పత్తియు నాలుగాధ్రచుంబుల కిట్టిట్టి 

వరంబు లనియును నాలుగు వేదంబులం జెప్పినధర్మ ంబులును బ్రవృ త్తినివృ త్తి త్రి 

హీతున్ర లగుపురా ణతివోసకాస్త స్పంబులును వై రాగషవిజ్ఞానంబులును నినిమొ 

దలుగాంగల వన్నియు నెజ్ంగించ్చి చెల్ల, సర్వధర్వా న్పరితర్థిజర్ణ మా మేకం శరణం 

వ్రజ” యనునువనిషత్తుల్యం బగుగీ తావచనవ్ర కారంబున 'నెవ్వంజేని నాయందు 
మతి గలిగి వర్పించువాండు నే నని పలుకంబడుం బెక్కువిధంబుల వాదంబు 

లేల యని యెందును దగలువడక నామోా(దం దలంపు గలిగి వ _్టింపు మనిన 

నుద్ధవుం డి ట్లవియె, 107 

తెలియనివి కొన్ని నెప్పీత్మి కెలియంగల వెల్ల నింకం చెలుపుము కృపా 

వల నెతీంగి మెలల వలయును, నలినాసవజనక భ_క్థనతపదయుగ ఖా, 103 

వ, అని యుద్దప్రుం డడిగినం బ్రైబుద్దమసస్కు_౦ డయినపుండరీకాతుండు నీప్రశ్నం 

బులు దుర్గ భంబు లయినను వినుము నియమశమదమాదులు దవంబును సుఖ 

దుగిఖంబులు స స్వర్షనరకంబులు ననం బర6గినవి యెవ్వి దరిద్రుం డౌట్టివాం డీశ్యురుం 

డెవ్వం డని నీవు న న్నడిగినయర్థంబు లెల్ల వేబు'వేట వివరింవచెద వాన దవృత బ్రహ 

చర రితమాజప పతేపం బులును నతిధిసత్యా_రంబులు బరహితంబును జొ ర్యా్యాది 

రహ్ హితత్వంబును ననునివిమొదలై నవి నియమంబు లనం దగు నిండి ద్రియనిగ్ర వాం 

బును శత్రుమి త్ర త్ర సమతగంబును శముం బనం బరంగు మూధజనులకు కో పదే 

శంబును"ో గామ్య త్యాగంబును సమదర్శనంబును వై ప్రవసమూవహాంబులతోడి 

భ_క్రియుం బ్రాణాయానుంబును జిత్తశుద్ధియు ననునివి కలిమి విద్య యనంబడు 
శమదమాదిగుణరహితుండును మద్భ క్రి క్లిబిరహితుండును నిట యవిద్య యనం 

దగు జి _తృశుద్ధిగలిగి నిత్యతృప్పుండౌట దమం చిట్టినియమాదిగుణసహితత్వంబును 

మద్భ్ద్యి కియు కి కియు ననునదియె సుఖంబు న న్నెబుంగ "లేక త మోగుణంబునం 
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బరంగుటయె దుగఖం బనంబడు బంధుగురుజనంబులయెడ భేదబుద్ది నొంది శరి 

రంబు నిజగృవహాంబుగా భావించినవాండె దరిద్రుం డిం ద్ర యనిరననుండును గుణ 

సంగ విర కుండు నై నవాండె యిీళ్వరుండు నాయందుం దలంఫు నిలిపి కర్మ యో 

గంబునందును భ_క్షియోగంబునందును వాత్సల్యంబు గలిగి జనకాదులు శక్రైన 

ల్యంబుం జెందిరి భ క్రియోగంబువనం జేసీ బలి వస్లోదనుచుకుందాదులు [వరమ 

పద్మప్రాప్తులై రది గావున నిది యెణీంగి నిరంతరభ_క్షి యోగం బధికంబుగా నీ 

మనంబున నిలుప్రుము మృన్మ యంశా నఘటంబున జలంబులు జాలుగొను తేజంగున 

దినదినంబునకు నాయును తయంటై మృత్యువు సన్నిహితంబై వచ్చుంగావుననిది 
యెటీంగి నిరంతరంబును నన్నేనుటుక తలంచుచుండునతండు నాకుం | బ్రియుండు, 

గర్భమున బరిజ్ఞానము, నిర్భర మె యుండు జీవునికి దుడి నతః డా 

విర్శూతుం డైన జెకు నంతెర్భావం బై నబోధ మంతయు ననభూ, 110 

అట్లు గావున జనుండు బాల్య నై శో రకౌమారన యోని శేవంబుల వెనుక నై ననుం 
'బెద్ద మైనవెనుకనై నను న న్నెతిం7నేనిం గృతకృత్యుం డగం సంవద్దర్యాంధుం 

జైన నంధ కారకూపంబునం బడువానిం దర్శిద్రునింగాం జేసిన జ్ఞానియై యస్తక్చా 
దారవిందవందనాభిలాపి.ై ముక్ష్తుం డగు నట్లు గావున జేహోాభిమానంబు వ ర్లించి 

మైహికాము షికసుఖంబులం గోరక మనంబు గుదియించి యే వొద్దు నన్ను 

దలంచువాండు వై కుంథపదప్రావ్హుం డగు నేను నతని విడువంజూలక వెనువెంట 
వ $ కో నరుగుదు నారదాదిమునులు భ_క్తిభావంబునం జేనీ నారూవంచై. రని యుద్ధవు 

నకుం జెప్పిన నతండు మజీయు ని ట్లనియె, 111 

అయ్యా దేవ జనార్ధన, నెయ్యంబున సృష్టికర్త నేర్పరి యై తా 
నొయ్యన నడపును నెవడు సయ్యూన నెజ్ంగంవనయ్యా సర్వజ్ఞనిధీ, 119 

అనుటయు హారి యుద్లవునకుం జెవ్చె నట్లు మళ్వే9రితంబు లై మహాదాదిగు 

ణంబులు గనాడి యండం చై యుద్భవించె |నాయండంబువలన నే నుద వించితి 

నంత నానాధి వివరంబున బహూ యుదయించె సాగ రారణకర్థినదీనదసంఘంబులు 
మొదలుగా గలజగన్ని రాణంబు లతేనివలనం గల్పించితి నంత శతానందు 
నకు శ తాబ్దంబులు పరిపూర్ణం బైన ఛాత్రి గంధంబునం దడంగు నాగంధం 
బుదకంబునం గలయు నాయుదకంబు రసంబున లీనం బగ్గు నారసంబు తేజో 

వం బగు నాలేజంబు రూవంబున సంక్రమించు నారూవంబు వాయువందుం 
గలయు వాయువు స్పర్శగంణసం గ్రావ్యాం వైన నాస్పగ్శగణం బాకాశం 
బున లయం బగు నాయాకాకంబు శబ్బతన్నా త చే గ నీయింవంబడిన నిం ది యం 
బులు మనో వై కారికగుణంబులం గహాడి యీళ్యరునిం బొంది యిీాళ్యరరూ 

వంబు దాల్చు నేను రజస్ప తత మోగుణస మేతుండ నై & మరా రులు వహీంచి ' జగదుత్స త్రీస్టితలయ కారణుండ నై వ_ర్థిల్లుదుం గావున నీరవాస్యంబు నీకు నువ 
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ేళించినం బరమపావనుండను బరమభ్థ క్లియు క్తుండవుం గమ్మని చెప్పి నంత, 

రావు లేనినీకు రూఢిగా యోగులు రూపు నిల్పి నిన్ను రుచిరభ క్రి 
గొబ్బి యుండ్రు వారికోర్కుు ల నిచ్చెద, చేమిలాగు నాకు నెజుంగం బలుకు, 

అని యుద్దవుం డడిగిన నారాయణుం డి ట్లనియె నేను సర్వవర్షంబు 
లకు సనం బై నపూజా ప్రకారం 'బెత్ంగించెద నాచారంబునంజేసి యొకటి 

బాపూణమ్భున్న యదడారువులం గల్పించి నావురూపంబుగా నిల్సికొని కొందు 

వూజింతుకు కాంస్య త్ర పురజత కాంచన పృ తిమావిశేషంబు లు_త్తమంబు లెట్లు 
నాప్రతిమారూపంబులందు మద్భావం బుంచి కొల్చినవారికి నేం బ్రసన్నుండ 
నగుదు నీలోకంబున మనుష్యులకు 'థాష్టనంబు నిలువ చేరదు గావునం చి తి 

మావిశేవంబు లనేకంబులు గలవు వానియందు సౌందర్యసారంబులు మనో 

హరంబులు నై నరూపంబుల మనగ్శిస్తసన్నుండ నై నే నుండుదుం గావున దుర్గా 
రృవకాయిం గా భావించి థా ఆ౦బరాభరణమాల్యాను లేపనంబులను దివ్యాన్న 
పానంబులను పోడ శో _క్ట ప్ర కారంబుల రాబోవచాకంబుల బావార్థిపూజా 

విథానంబుల నాచరించి మనస్పంకల్పితంబు లై నపదార్థంబులు సమర్పించి 

నిత్యంబును నాభ్య్థంతరపూజావిథానంబులం బరితుష్టునిం జేసీ దివ్యాంబరా 

థ్ రణమాల్య శ్ భితుండును శంఖచ క కిరిటాద్యలంకారభూషితుండును దివ్య 

మంగ ళవి గవాండును గాం దలంచి ఛార్టినపరవళుం డైనయతండు నాయందు 

గలయు నుద్దవా నీ వీ వ్ర, కారంబు గరిహ్టనిష్థూతిశ యంబున 'యోగనిష్టుండ సై 

బదరి కొ శ్ర మంబు చేరి మత్క_థికం టైనసాంఖ్య యోగం బంతేరంగంబున నిల్చు 

కొని కలియు గావసానపరర్థింతంబు వ_ర్థింపు మని యప్పర మేళ్వరుం డానతిచ్చిన 

నుద్ధవుండు నానందభరితాంతరంగుం డై తత్పాదారవిందంబులు హృదయం 

బునం చేర్చుకొని పావనం బై నబదరికా శ నుంబునకు నరిగా నని శుకుండు పరీ 
శీన్న రేంద్రునకుం జెప్పుటయు, 115 

చెప్పిన విని రాజేంద్రుండు సొప్పడ శ్రీకృష్ణుకథలు చోద్యము గాంగం 
'జెప్పినం దనియదు చి త్తం బొవ్చంగ మునిచం ద్ర నాకు యోగులు మెచ్చన్, 

అంతటను గృష్షుం డముయ్య నరనీచూడ్క యదువు లెట్టులు వ_ర్టించి ేర్చ్పడంగ 
ద్వార కాపట్టణం బెమిభమున నుండె మునివర శ్రే; స్ట యానతీ ముదనుతోడ, 

౭0 | కృీకృష్ణబలరాములు వైకుంఠమున కరుగుట అయా 

వ, అనిన రాజుకు శుకుం డి ట్లనియె నట్టు ఇాసుబేవుం డన్యాయ్మపవ_ర్దకు లగు 
దుష్టుల సంహారించి న్యాయ ప్రవ _ర్హకు లగుశిస్టులం బరిపాలనంబు జేసీ బలరామ 

సమేతంబుగా దాషరకానగగంబు వెడలినం గనీ యాదవులు దనులోం దాము 

మదిరాపాననుత్తు లై వత్సరంబున నుత్నాహాక లహంబునకుకా గమకీించి కరి 

తురగరథవదాతిబలుబులతో  ననర్లళంబుగా యస్థసన్న స్థ్యాలె యాుస్థంబునకుం 
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జొచ్చి మునికావకారణంబున  నుత్తుంగంబు లయినతురంగ సమా హాంబుల 

బడలువడంగం బొడుచుచు ప్రయుచుం దాంకునవ్వుడు వజ్రా యుధసమానంబు 

వై నయాయుధంబుల నొండొరులం దా(కి భండనంబునం బడి ఖండంస్నులై 

యొజలుకబంధంబులును వికలంబు లై నశరిరంబులును విభ ఫ్టంబు లై నరథం 

బులును వికటంబు లైనళ కటంబులును వ్రా లెడునశ్ళంబుఖోను _య్ర్వాడిగజం 

బులు నై యయాార్థ యా భనంబున నందజుం బొభియుటకు నగి చగధరుండును 

రాముండునుం జని చని యంత నీలాంబకుం డొక నర్రా, తోనం బోయి మయూగదూ 

న్రంబున ననంతునిం గలనె నప్పర మేళ్ళరుండు ముణియ ఎళమార్లంబునం జని యొ 

క్క_నికుంజపుంజంబుణాటున విశ్రమించుటం జేసీ చరణంబు వెతొౌకచరణంబు 

మింద సంఘటించి చంచలంబుగా వినోదంబు సలువ్రుసమయంబున నొక్క లుబ్జ 

కుండు మృగయార్తంబుగా వచ్చి దిక్కులు నిక్కి నిరీటీంచు చుండ వృతుంబు 

చాటున నప్పరమప్పురుషుని  చరణకమలంబు వారిక ర్ల ంబు గాబోలు నని దానిం 

గని శరంబు శరాసనంబునందు సంథానంబునేనీ యేసీన నతం డాహోరవం 

బునం గదలు చుండ నప్పన మేళ్యరుని సన్ని థానంబునకు వచ్చి జగ న్నాథుంగాల 

దెలిసీ భయంబున మహావరాధుండను బావచిత్తుండను గుటిల వ్ర చారుండ నని 

యనేకవిధదీనాలాపంబులం బలుకుచు 'బాప్పజలథా రానీ క్షవదనుం డైన సరోజ 

నేత్రుండు వానిం గరుణించి యిట్లనియె నీ వేల జాలింబజెదు వూ! ర్యజన్మ 
కరర ౦బు లెంతవారి కైన ననుభావ్యంబు లగుం గాని యూరకపోన చేరవు నీవు 

నిమి _తృమాత్రు, ండ వింతియ కాని యని వానికిం చెలివిన వాడును మపహావరాధు 

నవా రూక పోవరు దేవగురువై స్థవద్రోవాలకు నిలువ నెట్లణగు నని పవి 
శాంకకికరణుండై పాయోప చేశంబునం చోణంబులు వర్ణించి వైకుంళపద్య ప్రా 
లో a \ (J 
పుం డయ్యె నప్పుడు, 118 

దారుకుడు గనియె నంతటం జూరునిరూథావథాను సర్వజ్ఞా వారికో 

మేరునగధీరు దనుజవ్కి దారుని నేకాంతపరునిం దద్దయు నెమ్మిన్, 119 

కని యత్యంతభ యభ _క్రికాత్సర ర్థింబుల ముకు లితకరకమలుండై యి ట్రనియె. 120 

తే, నిన్నుం జూడనికన్నులు నిస్సులములు, నిన్ను నొడువనిజివార్షి దా నీరసంబు 

వ, 

నిన్ను6 గాననిదినములు నింద స్టములగుం గన్నులను జూచి మమ్మును గారవింపుః 

అనుచు నాడారుకుండు నిర్వేదనపరుం డై యి ట్లని విన్నవించె యాదవసము 
ద్రం బడంగా బంభుగురుమి త్ర జనంబు లక్క_డక్క_డం బోయిరి ద్యారకకుం బో 

యసుహృజ్ఞనంబులతో డ జ్ మందు నని వలుకునవసరంబున దివ్యాయుధంబు 

లును దివ్యర థర భర్థింబులు నంతేగానంబు నొంచె నారాయణుండు వానితో 

నక్రూరవిదురులకు నీవృత్తాంతం బంతయు6 జెప్పుకు సవర్థిసాచిం గని స్రీ శాల 

గంరువృద్ధజనంబులం గరిష్టుంబునకుం గొని చను మనుము పొ మనిన వాం. 



రై శ్రీమడా౦ధ్రమజోభారతమను 

డును మరలి చని కృష్ణంనివాకసంబులు సవి_స్టరంబుగాం జెప్పె నట్టు నేయునా 

లోన ద్యార శానగరంబు పరిపూర్ల జలం చై మునింగె నంత నెవ్యరికిం జన రాక 

యుండె నప్పర మేశ్యరుండును కతకోటిసూర్యదివ్య లేజోవిభానితుం డై, జ వెడలి 

నారదాకిమునిగణంబులును  బ్రహ్హారుడ్రావిదేవతలును జయజయశబ్దంబులతో 
డం గదలి రా నిజపదంబున కరిగె నన్న రాయణవి గ్రవాంబు జలధి ప్రా సాంతం 
బున జగన్నాథస్వరూపం బై యుండె నని శుకుండు పరీతీన్న-రేం ద్రనకుం 
జెవ్చె నని చెప్పి, 422 

క, ఈకథ విన్నను వ్రాసిన (బ్రాకటముగ లక్షీ యశము భాగము గలుగుం 
చేకొని యాయువ్రు ఘను౭డై, లోకములో నుండు నరుడు లోకులు వొగడన్, 

చ, నగుమొగముకా సుమధ్యమును నల్లని మేనును లచ్చి కాటప 

ట్రగునురముక మహాభుజము లంచితకుండలకన్ల ముల్ మదే 
భగతియు నీలవేణియుం గృపారసదృష్టియుం గల్లువెన్ను౭ డి 
ముగ బొడ సూపు గాత గనుమూనీనయప్పుడు విచ్చినప్పుడున్ , 124 

క, రాజీవసదృ్భశనయనవి, రాజితసుగుణా విదెవారాజవినుతే వి 

భా)జితకీ ర్తిసుథానృత్క, రాజీవభవాండభాండ రఘుకులతిలకా, 125 

మాలిని, ధరణదుహి హితృరంతా ధర్మ మాన్దానుగంతా 

నిరవదునయవంతా నిస్ర రారాతివాంతా 
జ 

గురుబుధసుఖకర్తా కోసలతోణిభ్తా 
సురభయపరివారా నూరిచేతోవివార్తా, 126 

గద్యము, ఇది శ్రీనర మేళ్ళరకరు ణాకలితకవి తావిచి త్ర కేసనమం త్రి వు త్ర సవాజపాం 
డిత్యపోతనామాత్య ప్రి యకిస్య్థ వెలిగందలనారయనామ ధే యవ్ర, ణీతం బైన శ్రీ 
మహాభాగవతం బనుమపహోపురాణంబునందుం గృష్షుండు భరఛారంబు వావి 

యాదవుల కనో్యోన్య వై. రానుబంధంబు గల్పించి వారల వాతంబు గావించుట 

యు విదేవార ర్షభ సం వాదంబును నారాయణమునిణారి త్ర ంబును నాలుగు 

యుగంబుల పాం నాలుగువర్లంబు లి వ ర్షించుటయు చి హ్లోదిదేవ వతలు ద్య 

రశానగరంబునకుం జని కృష్ణ సం '్రార్టీంచి నిజపదంబునక్ న్ మనుటయు నవ 

ధూతయదుసంవాదంబును నుద్దవునకు: గృవ్షుం డనేకవిధంబు లె నయుపా 

ఖార్భనంబు "లెజింగించుటయు నారాయణవ్ర కారం బంతయు చారుకుం 'డెటీంగి 

వచ్చి ద్యార కానివాసులకుం జెప్పటయు! గ ఎన సషుండు దనదివ్య లేజంబుతో “6 

బరమాత్మ ౦ గూడుటయు ననుకథలు గలయే కాదశ స్కంధము, 127 



వ, 

క 

శ్రీరన్త 
శ్రీ ఎహ్హాయనమఓ 

మహనీయగుణగరిష్టు త్) కేసులకు, నిఖిలఫు రాణవ్యాఖా్యాన వై ఖరీసమే 
తుం డై నసూతుం డి ట్థనియె సట్టు థై పరీవీన్న "రేం ద్రు, దృునకు శుక యోగీం ద్రుండు 
వాసు చేవనిర్యాణపరస్టంతంబుం దజ్జన్మ రగ గృంబులు చెప్పిన విని సంతేసం బండి 
యన్న ర పాలపుంగ వుండు మహాత్తో “నారాయణకథాప్ర వంచంబును దద్దుణం 
బులును నాభారవిధియును జీవాత్ తృ 'భేవంబును హరివుజావిథానంబును జ్ఞాన 
యోగ వ వ్ర కారంబు ననునివి మొదలై నవి యెణింగించి విజ్ఞానవంతుం గాం జేసి 
మన్నించితి వింక భావి కార ర్థింబు లన్నియు నెటింగింపు మనిన శుకుండు రాజున 
శ్రీ ట్రనియె, 2 

అం శుకయోగి వరీక్షీత్తునకు భావికాలగతులం చెప్పుట థతా- 

నరవర యిీా(ప్రశళ్నమునక్కు సరి నెప్పంగ రాదు నేను సామర్గరమువేం 
థి 

బరికించి నీకు జవ్చెదం గర మొస్పల భావికాలగతులకా వరుసన్, 8 
వ, అందు రాజుల ప్రకారం చెట్ంగించెద బృహాద్రథునకుం బురంజయుండు వుట్టు 

వానికి శునకుం డనెడివాండు మం త్రియె సురేంజయునిం జంపి ఆ రాజ్యం 
బేలు చుండు నంతం గొంతకాలంబున కతనికిం గుమారుం డుదయించిన 
వానికిం బి, దోర్టితననామం బిడి వట్టంబు గట్టు నాభూభుజునకు విళాఖరూఫుం 
డుదయింసంగలం -డాతనికి నందివర్షనుండు జని ంచు నీయేవురు నూటముప్పది 
యొనిమిదిసంవత్పరములు వసుంధ-ర+పరిపాలనంయునం చెంపు వడయుదురు తద 
నంతేగంబ శిశునాగుం డనుపార్ధివుం డుడయించు నామరార్థా భిషి క్ట క్ఫునకుం గాక 
వర్గుండు జనియించు నారాజన్యునకు శ్షేమవర్షుం డుదయింహగలం డాప్ఫథ్ట 



ర్లిశ్తీ శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

పతికి మేత జ్ఞాం డతనికి విధిసారుండును విధిసారున కజాతశ త్రుండు నాభూపా 
లునకు దర్భకుండును దర్శకునికి నజయుండు నతనికి నంది పర్ధనుండు నతనికి 

మువోనందియు ననంగల తై శునాగులు పదుండ్రు, నరపాలకు లుద్భవించి వమ 

త్తర శ్రి శో తిహాయనంబులు గలికాలంబున థరాతలం చేలెద రంతట మహానం 

దికి శూద్య స్రీగర్భంబున నతిబలశాలి యయినమహోపద్డ వతి యనునందనుం 

డుదయించు నతనితో త్ష క్రియ వంశం బడంగి పోణల చాసముయంబున నరవ 
తులు ఈద ద్మపాయు లై ధర్మవిహితు లై తిరుగు చుండ మజోపద్దునకు సుమా 

లం 'డాదిగ్రాయ గలరమెనదుం. కుకుకూరు లుదయించెదరు వారు 'సూరుసంవత్స 

రంబులు ఊోణితలం చేలెట వ్ కటం గార్డు కండు మొదలుగా రాజనపకంబు 

నందాఖ్యలం జనియించు నానవనందొల నొక 'భూసురో_త్తముం డున్తూలనంబు 
సేయు నప్పుడు వారు లేమిని మాకో రి స్టైలు గొంతకాలం "వీజగరీతలంబు నేలుదు 

ర త్తజీ నాభూదేన్రుండు చంద దృగువ్రం డనువానిం దనరాజ్యంబందు నభిషి 
ష్తంగాం జేయంగలం డంత నాచేం ద్రగున్తునకు వారిసారుండను వానికి నశోక 
వర్థనుండు నతనికి సుయశస్సును వాసేకి సంయుతుం డమ్మవానీయునకు శాఖికూూ 

కుం డతనికి సోనుశర్షుండు వానికి శతభన్వుండు నవ్వీరునక బృహాద్రథుండు 'ను 

దయించెదరు మారు వ్రలతోం 'చేంనయీాపదొుగురును సవ ప్త త్రింళదు తరళ? తాొబ్బం 

బులు నిష్క్టుంటకంబుగా భూవరిపాలనంబు నేనెద రాసమయంబున బృవా ద్ర 
థునినేనావతి యగు శుంగం డతేని వధించి రాజ్యంబు గై 7 కొను నతనికి నగ్ని 

మిత్రుం డనునరవతి బుట్టం గలవాం డాతనికి సుజేరస్టుండు సు జ్యెష్ట్రనకు వసు వసు 

మిత్రుండు నతనికి భద్ర ద కుండును భ్ ద్ర కునకుం బుళిందుండును నాశూరునకు 
భూగేషుండును వానికి చ డ్రా మిత్రుండును నతనికి భాగవతుండును వానికి చేవ 

భూతియి నుద్నవించెద' కకుంలు వదుండ్రు,ను ద్యాదశో _తృరశతపహాయనంబు 

లుర్వీవతు లయొ్యొద రంతమిాందట శుంగకులసంజాతుం డై నచేవభూతిని గణా 

మాత్యుం డగువసుబేళ్రం డనువాండు వధియించి రాజ్యం జేలు వానికి భూ 

మి త్తు ండు నమ్మహోను భావనకు నారాయణుండును గలిగాదరు కణగవంశ జులై న 

వీరో ను న్నూ టనలువ టేనబ్బంబులు మేదినీతలం బేలుదురు మజియును, క 

చతురత నీవీత నేలియు, మతిమోహము విడువలేక మూనవనాథుల్ 
సతతము దమ కీకాలం, బతిచంచల మగుట నెజబుంగ రయ్య నుహోత్తా, ర్ 

నరవతులమహిమ నంతయు, నురగాధిపుం డైన నొడువ నోపండు ఛా త్రిం 
జిరకాల మేలి యించ్చే పరువడి నడంగుదురు నారు భా)ంతులు నగుచున్, 6 

గజతురగాది శ్రీ లను నిజ మని నమ్మంగ "రాదు నిత్యమును హరిన్ 
గజిబిజి లేక శెలంచిన, సుజనులకున్లు నతనియందుం జొరలగా వచ్చున్, 7 

చటియయు (6 గణ్యవంశజుం డగుసుళర్తుం డనుళశా జుదయించిన వాని హింనీంచి 



దార్రాదశ స్క 0ధము ర్ర్ 

వు అలో డంధ్ర)జాతీయుం డయినవృవలుం డధర్మ మార్లవర్శి మై వసుమతీ 

కం బవ క్రుం డై యేలు నంత వానియనుజుండు  కృళ్తంం “డనువాండు రొ 

నింలురు" నామహామూ ర్తి రికి కాంతకర్టుండును వానికిం బౌన్తమాసుండును 

నికి లంబోదరుండుకు వానికిం జిబిలకుండు నతనికి 'మేఘస్యాతియు వాొనికీ 

౨ండక౩మానుండును. వానికి హాలేయుం డగునరిష్టకర్మయు. నతీనికిః దిలకుండు 
కనికెం బురీషనేకుండును వానికి సునందనుండును నారాజశేఖకునకు వృకుం 
సను వృకునకు జటాపుండును జటాపునకు శివసాగతియు వానికి నరించముండు 

"బరా మో ళునకు గోనుతియును వానికిం బురిముంతుండు నతనికి "జేవశీర్టండును 

=నికి శివస్క_ందుండును నతనికి యజ్ఞ నీలంండు నాభ వర్ణనకు శ్రుతస్కంభుండు 

ఎనక యజ్ఞ శత్రుండు వానికి విజ యం డవ్విజయునికిం జం ద్ర వ్ డతనికిసులో 
ధామ నిట్లు పెక్కం డ్రుదయించి నన్నూ ట యేంబదడియాబుహాోయనంబులు 

"రెం బాలీంచెడ రంత నాభీరు 'లేడ్యురు గర్దభులు వదుం డ్రుం గంకవంశజులు 

౨ాఆణఎగురు. మేపీనీభరంబు దాల్చి యుంజెద రటమిా(ద యవను "లెనమం డ్రు 

స్పృత్వలు పదునాల్డురు దేశాధీశులై యేలెదరు మజీయుం బదుమువ్వురుగురుం 
అండ బదునొకండ్రు మానులును వేయుందోొనున్నూటతో"మ్లి మిదిహోయనంబులు 

రారింధులలుంయే'లెద రటమోాంద నావాననంశజు లగుపదునొకం డ్రు త్రి శతయు 
 థైవ నవత్సరంబులు మత్సరంబున చేలెన రాసమయంబున గ్ల లికిలులను యవ 

బా భ్హూపతులగుదురంత భూతనందుండు నవభంగిరుండు శిశునందుండు(దద్భా) 

ము సుయ శోనందుండు: బ్రవీరకుండు వీఠలు వీరు లే పడొ త్తరళశతహాయనంబు 

తెడన రంత నా రాజులకుం బదుమున్రు రుకుమారు లుదయించి యందు నార్దురు 

కరా కే ళాధిపతు లయ్యొదరు కడమ 'యేడ్వ్యూరును గోసలాధిపతు లయ్యెుద 

త క... నిషథాధివతు ౨ యుంజెవరు ఫురంజయుండు మగధ 

కాథభిపతియై పుట్టి వుళిందయదుమ ద చేళవాసు అగుహీనజాతిజనులు బ్రహ్మా 
నమేీానుశై వారిభక్రివిరహితు.లై యుండ వారికి థర్త్లోప దేశంబు నేసీ నారా 
౯౭ ఇన" _క్తినిక్యంబు నుండునట్లు గాం జేసీ బలవరా క్ర నువంతు లె నత, శ్రీ యవం 

బం లడంచి పద్దావతీనగ రవరిపాలకుండై. యాగరగా వ వ యాగ (పర్యంతం బగు 

ఇయు నేలగలండు నూ ద్రృవాయు లగురాజులును ్రాత్యులును బాషండులు 

ఎకి ఇ్ర్రలును గలిగి సౌరాస్ట్రావంత్యా ఖీ రార్చుదమాళవ దేళ్తాధివతు లయ్యొ 
౨ కరింధుతీరంబులం జంద్రఛాకొప్రా ప్రాంతంబులం గాల్మీరమండలంబునను మేథా 
ను లె మైేచ్చాకారు లస్తుకాజుయ భూభాగం చేలుచు ధర్మ సతదయాహీను 

కో, కో భమాత్సర క్థింబుల నీ స్రీ బాలగోద్విజాతుల వధియింప రోయక పరభనపర 

వద “లె రజ _స్త్రమోగుణరతు చై యల్బజీవు "లై "లె యల్బబలు లై పహారిచరణార 

రన కమాకరందరసాస్యాదులు గాక “తమలో ననో ర్థన్యవై రానుబంధు లై లె. సంగ్రామ 

[రెంటాల ర 9 



526 శ్రీముడాొంధ్రథాగవతము 

రంగంబుల వాతు లయొ్యొద రాసమయంబునం ద్రైజలు తచ్చిలవేషభామో దుల 

ననుసరించి యుంజెదరు కావున, థి 

క, దినదినమును థర్మంబులు ననయము ధర నడలి పోవునాళ్ ఎరస్టిముగా 
. విను వర్ల చతువ్మ_ములోో, నెనయఃగ ధనవంతుం డైన నేలు ధరి త్రిన్, 9 

క్ట బలవంతుం జై నవాంే, కులపీచుం డైన దొడ్డగుణవంతుం డ్రగుం 

గలిమియు బలీమియుం గలిగిన నిలలోపల "లా రేజకండె యే మన వచ్చున్, 10 

న, అట్లుగాన జనంబులు లోభులై జారత్యచోరత్యాదులచేత ద ద్రన్వుహీను లై ల వన 

శాకమూలపలంబుల భుజించు చు వనగిరిదున్త ంబులం నృశీఘాతు శై లె దుర్భితు 

నీశవాతాతవషుధాతావంబులచేత భభ యంపడి ధనహీను చై  యల్పాయు 

హ్మ్కు_లు నల్పతరశరీరులు నై యుండ రాజులు చోరులై సంచరించుచు నధర్మ 

వ్ర వర్తను లె వర్ణా థ్ధ శ్రముధర్య ంబులు విడనాడి కూ డ ద్రప్రాయుతై యుంజెద రంతే 

సోపధు లబ్బపులదంబులు కుఘంబులు జలశానర్థింబులు సస్యంబుబు నిస్చా 

రంబులు నగు నిట్లు ధర్మ వమార్దంబు దక్కి యున్నయెక ముకుందుండు దుష్ట 

నిగ గ్ వాశిష్టపరిపాలనంబులకొజకు గంబల (్రామంబున విష్ణుయశంండనువిప్రనకుం 

గల వతారుం డై kz: 'చేవతాబ్బందంబులు నిరీతీంప చేవద _తృఘాోట కారూఢ్డుం 

జై దుస్ట్రమైచ్చజనంబులం దనమం జలా గంబున ఖండీభూతులం జేయు. నప్పుడు 

థా త్రీ మండలంబు విగతష్టూరజనమ-డలం చై తేజరిల్లు నంత నరులు విష్టుథాస్టన 

వందనపూజాదిపిథానాసకు లె నారాయణవరాయణు లయి వ ర్తిల్లెద రిట్లు 

కల్క_స్థివకతారంబున. నిఖిలజనులు ధన్యు లయ్యొద రంతటం నృతయుగధర్ష య ౦ 

బయి నడచు చుండు జంద దృభాస్క_రశు కృ క గురువు లేక రాశిగతు లయినం నృత 
యుగం బలు తోంచు రవం చద్దా తపో త్రమానభావికాలంబులు భవజ్ఞన్మంబు 

మొదలు నందాఫి చకబర్యంతంటు. బంచదశాధికళతో త్త సవస్రపాయకంబు 

బయి యుండు నంతట నానాయణు 3 డఖి పయస్ట్య్ర రాజధ్య్యంసంబు గాపఏంచి భర్మంబు 

నిలిపి వైకుంఠనిలయుం డగు నని చెప్పిన, ll 

క్క మునినాథ యేఫిధథంబున, ఘనతరముగం జం దృ సూర్య గ హములజాడల్ 

సనం గాలవర్హనక్రన్కు మొ మునక నెజ్ంగించదవయ్యు ముదము దలిర్చన్, _ 1 

వః అనిన సట్లకాక యని చెళ్సంనొడంగా వినుము స ప్తి ముండలాంతర్హతింబులయిన 
ఫూర్యబువన్య యసమమధ ఫ్రంబుసందు నిశాసమయంబున నొక్కన త్స త్ర ంబు 

గానిపించినకాలంబు మనుష్యుమూనంబున శతవత్సరవరిమితం . బయ్యెనే 1 నాన 
మయంబున జనార్గనుండు నిజవదంబునం బొదలె నావేళనె థా శ్రీమండలంబు 

గలిసమా శాంతం “ బమయొ్యుం గ నే సుం డెంతకాలంబు భూమియరదుం ద్ర వ 

ర్తించె నంతే కాలంబును గలి సమా, క్రాంతంబు గాదు మఘానక్షు త్ర ౦బందు 

స్పప్తర్షులబు నేఘ స్తే ంబునం జరింంంతు రాసు న్ర ంబునం గలి ప్ర "వేళించి వేయు 



ద్యాదశ నస్క 6థము ర్ల్లై 

నిన్నూఅువర్ష ౦0బు లయి యుండు నాబుషిసంఘంబు పూర్యాహోాఢ కరిగినం 
గలి పృవృభ్ధంబు నొందు నేదివసంబున హారి పరమపద ప్రాప్తుం డయ 
నాదివసంబునంద కలి ప్ర చేశించి దివ్యాబ్బసవాస్రంబులు సనినయనంతరంబ 
నాలవపాదంబునం గృతయుగ ధర్మంబు (ప్రాప్తం రగ, 18 

నరవర తోంటిభూవకతుల నాముగుణంబులు వృ త్తచిహ్న ముల్ 
నీరియును రూవసంపదలుం జె నగు రాజ్యము లాత్మ వి తృ్వముల్ 
వరుస నడంగ౫ెం గాని యట వారలకీ రులు నిక్మలంబు లై 
యురవడి భూమిలో నిలిచి యున్న వి నేడును రాజకేఖరాః 14 

శంతనునియనుజుం డగు'జేవావియు నిమ్యోకువంశజుం డగుమరుత్తును యోగయు 
ఈ లై కలాషగ్రామనిలయు లై కలియుగాంతంబున వాసుదేవవ్రేరితు శై ప్రజ 
ల నాళ మాచారంబులు దప్ప కుండ నడప్రుదు నారాయణస రణంబు నిత్యం 

ధా 
బొనర్చి వేవల్యపద ప్రాపు లగుదు రిక్క_రణ్ నాలుగుయుగంబుల శరాజొలును 
నే నెటింగించినపూర్వ రాజన్యులును వీ రందతును సమ స్థన స్తుసందోవాంబుల 
యందు మకుత నొంది యుత్పాభావంతు లై యుండి పిదప నీభూతలంబువదలి 
నిధనంబు నొందిరి కావున గాలంబుజూడ యెవ్యరికిం గానరాదు మత్పూర్యలం 
హారి నప వ టా ర్ అల న రై త్తు థ్యా రవశు లే దయాసత్య శ"చళమదమాది ప్రశ స్థగుణంబులం ద్రిసిద్ధు 
ల. నడచి రట్టు గావున, 15 

ఛు 

వ 

లో ధర్మము సత్యము గ్వీర్పియ్యు నిరలదయ విష్ణుభక్తి నిరుపమఘనస 
త్క_ర్శ మహింసా వ్రతమును నర్మిలి గలవారె పుణుస లవనీనా'ఛా, 16 , 

లే, ఈజగం జేలుతోొల్లి *కిరాజ వరులు గాలవశమున నాయునుల్ గోలుపోంం 
నామమా త్రావశిష్టు అనారు గాన, చెప్ప వలవదు మమత నెచ్చట నృపాల, 17 

వ, గర్యాంధు లయిననరపతులం జూచి భూచేని హాస్యంబు నేయు శత్రు, క్షయంబు 
సేసి యెవరికి నీక తామ యేలు చుంజెద మనియడిమోవాంబునం బితృపుత్ర, 
భాతలకు భాంతి గల్పించి యనో్య్ధన్య వై రానుబంధంబులం గలపహాంబు నేనీ 
రణరంగంబులం దృణ స్యాయంబులుగా 'దేహోదులు వర్ణించి న రలోకప్రాప్తులె న 
పృథు యయాతి గాధి నవువ భర తాష్టనమాంథాతృసగర రామఖటార్థింగధుం 
ధుమారరఘుతృణబిందువురూ రవళ్శంతనుగయభ గీరథకువలయా క్యకకుగ్ణ ఎ నిష 
ధహిరణ్యక శిఫువృ త్ర రావణనమంచిశంబర భౌమహిర ణా తతారకాదు 'లై నరాజు 
లును ట్రైత్యులును ధరణికి నుమత్యంబుంజేనీకడా కాలవశంబున నాశంబునొొంది 
రది యంతయు మిథ రీ గాన సర్భంబునుం బరిత్యజించి జనార్దన వైకుంఠ వాసు 
"దేవ నృపీంహ యని నిరంతర వారిక భాకృుతపానంబు నేనీ జరారోగవిశృతులం 
వాసి హరివదంబు నొందు మని ఇప్పి, 18 

తే, ఉ_్థమశ్లోకుం డన నెవ్యం డున్నవాండు, సన్నుతుం డగు నెవడు సకలదిళల 



ర్28 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

వ 

నట్టిపర మేళ్యరునిం జ్నిత్తమందు నిలిప్కి తద్దుణంబులు వర్ణింపు ధరణినాథ, 1 

౦ యుగధర స్రాక్ళతాది ప్ర ళశయచతుష్ట్రయవి వేచనము ర్రిఆ- 

అనిన శుక యోగీం ద్రునకు రాజేం ద్రం డిట్లనియె గలియుగం బతిపావసమ్హిలితం 
బుగాన దురితంబు లేలాగున నరులు రాకుండ జేయుదురు కాలం బేక్క క్ర మంబున 

నడచుం గాలస్వరూపకుం జై నహారిప వ్రభావం జేలాగునం గానంబడు సీపగ జాలం 

'బెవ్విధంబున నిలుచు నని యడిగిన కాక చదునకు శుక యోాగీం దు ౦ ది ట్రరియెం 

గృత శ్రే, తాద్యాపరకలియుగంబు లనుయుగ చతుష్టయంబును గ్రమంబుగాం చైవ 
ర్థించు ధర్మ ౦బునకు సత్యదయాతపోదానంబులు నాలుగు పదంబు లె నడచు 

ఇాంతిదాం త్యాత్మ జ్ఞూనవర్ణాశ్ర మాచారంబులు మొదలగునవి గలిగి ధర్మంబు 

“మొదటియుగంబున నాలుగసపాదంబులం బరివూర్ల ౦ బె సృవంర్తిల్లు శాంతి 

దాంతిక చర ణాది రూపం బగుధర్శంబు మూండు పాదంబుల - ెండవయుగం 
బునం బ్రవ రిట్లు వినా ప్రార్బనాహింసావ్ర వ తజపానుష్టైనాదిలక్షణంబులుగ బిగి ధర్మ ౦ 

బు ₹ంతుపాదంబుల మూాండనయుగరబునం చేజరిల్లు మజియు జనులు గలియే 

గంబున ధర్మ రహితులు నన్యాయకారులు కోధమాతృర్యలోభమోహోదిదుర్దుణ 

విశిష్ణులు వస్షాశ్ర కృమాచారకరహితులు దురాచారులు దురన్నభతకులు ఈూ ద్ర 

శేవారతులు' నిగ్ణయలు నిహ్మారణ వై రులు దయాకత్య కెచాదివిహీనులు నన్నత 
వాదులు మాయోాపాయులు భనవిపీనులు దో్నకద్భక్కు_లు నై పావచరితు 

లగుఠరాజుల సేవించి జననీజనక సుతసోదరబంధుడాయాదసుహృజ్జనులం బరిత్య 
జించి సురతావేక్షు లై కులంబులం జెజిచు చుంజెదరు ముటణియు తూానుడామ 

రంబులం బ జాతయం బగు ఛాహణులు దుష్ప్రతి గ్య గ హావిజోరు G] యజ్ఞాది 

కర్త ౦బులు వరార్థపర్నులై చేయుచు  హీనునై నశించెద ప రట్టుగాన యీశలియిగం 

బున నొక్క_మువారా ర్త రృమాత్రంబః సన నారాయణస స్మరణవరాయణు లై మనంబున 
శ్రీనృసీంహవాసు చేవసం ంకర్ష భోదినామంబుల నచంచలభ క క్రీం దలంచువారలకుం 

గృతుశత ఫలంబు గలుగునట్టు గావున రాజశేఖరా నీమది ననవరతంబు హారిం 
దలంఖము కలి యనేకదురితాలయంబు గాన యొక ,-నిమిషమా త్రంబు థ్యా 
నంబు నేసీనం బరమ పావనత్యంబు నొంది కృతాస్థండ వగుదు వని” పలికి మణ్ 
యును, ల 

మరూండవయుగ మున నెంతయు, వేడుక హారికీ_ర్షనంబు వెలయంగ ధృతిచేం 
బాడుచు గృహా యనుచుం, గ్రీడింతుకు కలిని దలంచి కృతమకు అగుచున్ ,21 

అనినం గల్ప ప్రళయ ప్రకారం బె దె ట్రనిన నతం డిట్లనియె జతుర్యుగసవ్యాస, ంబులు 
సనిన నది బ్రవ్షాకు గనాక్ళ_వగ లగు నొ క్రయంబున రాత్రి, యు వర్ధిల్లు నంత 
బ్రహ్మకు నోక_దినం బగుటవలన నది నేమి త్రిక ప్రళయం బనంబడు నందు 
విభాత సను _స్పలోకంబులం దనయాత్త యందు నిలిపి “స్థ యనింవం బబ బ్రక్ఫతివినష్టం 



లో 

లే, 

వ, 

దాాదశ స్క 0భ్ ము 29 

బయిన నది పా కృతే పృళయం బని చెప్పంబడు నా ప భయ వ కారంబు విను మీటు లో కుల్ UW wr లు పనలు నైైమిత్తికవ,ళయంబును రాత్రి ప్రాకృత ప్రళయంబు నగుట గలిగిన నది 
యజునకు దినవ, మూణం బిట్టిదిన ప్ర మాణంబున మున్నూటయయణువదిదినంబు 
లయిన నలువకు నొ క్క_సంవత్సరంబు పరివూర్ల ౦ బగంం దద్వత్సరంబులు నత 
వరిమితంబు లలయింన, 22 
అంత లోకేశున కవసానకాలంబు వచ్చిన నూ ేంద్లు వసుధలోన 
వర్షంబు లుడిగిన వడిం దవ్చి మానవ్చల్ దప్పి నాకటం జిక్కి నొప్పి నొంది 
యన్నో[్టున్యఛభకు ల] యాకాలవశమున నాళ మొంచెద రంత నలిననఖుండు 
సాముద్ర టెహిక యొ జాతరసములం జాతురిం గిరణాలిచేతం గాల్ప 
నంతేం గాలాశ్ని సంకన్ష ఇాఖ్య మగుచ్చు నఖలదిక్కులు గలయంగ నా క మించు 
నట్టియెడనసూటు వర్ష ౦బు లాదుకొనయ, వీకతోడుత వాయువుల్ వీచు నపుడు, 
కతహాయనంబులు "థా రాధరంబులు మవహాభూోపంబుతోడం గరికరోపమానం 
బు లయిననీరథారల నిఖలజగంబును శంబగముయంబు చేసీన బ్రహాండం బెల్ల 
జలమయం బగుతుం జేనీ భూమి హృతగంధగుణం బయి కబంధంబున లీనం బగు 
నన్నీరంబు జ రవణగంణం టై తేజంబున నడంగు నాలేజంబు వాయువందు నష్ట 
రూపం బయి కలయు నావననుండు గతస్పర్శగుణుం డై నభంబున సంకృమించు 
నాయాకాశంబు విగ తళబ్దంబయి భూ కాదిం బ బేశించుం చై.జసం చై నమహాగూ 
పం బనవాంకారం 2 _వె కారికగుణన మేతం చైయిం ద్రియంబుల లయించు నవాం 

| అల్ల ణా ౫ 
అ కారంబును సత్హూఏ దిగుణంబులు గ్యగాయించు నవి కాలచోదితం టన పకృతి 

యం దడంగు నా ప్రకృత యనాదియు నిత్యంబు నవ్యయంబు నవాజ్తానసనో 
చరంబు నై స్ప్త్త్వరజ_స్తవయాగుణరహితం బయి మహదాదిసన్ని వేళంబు లేక స 

గాంగ మాల ల తి ల ప్నాద్యవసై రహి-తం బయి పృధివార్థిడిపానం బై. యపృతర్క్మర్థిం బగు దానిని 
మూలభూతం బంయినవదం బని ఇెప్పుచుందురు 'కాలవిపర్యం బయి ఫురుషూ 

fs 
ణో ఇ వ్యక్తులు విలినం బు నది (ప్రాక్ఫృతవ్రళశయం బనంబడు ననిచెప్పీ మతియు నొక 

విశేషంబు వినుము బం డ్రి యార్థరూపంబులచే జ్ఞానంబు తదా శ్రాయం బయి 
gt 

వెలుంగు ద్భశ ఫ్ర ఆ స్వ్వావ్యుతెరకంబులచే నది యాద్యంతంబులు గలధై యుండుం 
దేజంబునకు _ దీవచగపూరూూవంబులు. వేలు గానియట్లు బుద్ధీం ద్రియార్థంబులు 
పరాస్థమూర్రికి నన్యంబులు గా నేరవు బుద్ధిసంభ వంబు సృథానంబు జాగ 
త్స గవ్నసుషం _స్పట్టవస్థ "దం బాన్మ మయం బై బుద్ధియు_క్టం బె నయోగంబు 
నం బరిణమించుం “బాణిజాతం బీశ్యరునందు లయోదయంబు బు వాందుచుండు 

ల్ పా ళో 4 త సర్వంబు నన్యోనా్యాపా శ యం బై యాద్యంతవంతం బగుట నవ స్తువై వర్షించు 
నొక్క. తేజంబు బవాఎరం భ్రంబులం గానంబడు వడువున నొక్కపరమాత్మ పెక్కు 
విధంబుల భావింవంబడు పోటకంబు పెక్కురూపంబులం గ లదైన నేకం బయిన 



580 శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము 

తెజింగునం బరనూత్త నేకంబు గా భావింప వలయు 'నేశ్రంబులకు మేభూవరణంబు 

దలంగినవ్వుశుభాస్మ.రమండలంబు గనివీం చుకరణి బంధ హేతు వై నయవాంకారం 

బాత్ష్మజ్ఞూనంబునం దిరస్కృృతం ైనయప్పుడె పరమాత్మ నిర్మలం బయి. తొంచు 
నాపరమాత్తను నిరంతరంబును దలంచుచు యోగులు తబేకాయత్తచిత్తు (లై 
యుందురు కాలవేగంబున సర్వ ప్ప పంచంబునకు ననస్థాంతేరంబులు గల్లుచుండుం 

బర మేళ్య్ళరమూ_్రి మైన కాలంబున నభంబునం బగలు తారకంబులు గానరాని 
కరణం గానంబడక కల్పావస్థలు చరించు నిత్యనై మి_త్తిక ప్రాకృతికాత్యంతికంబు 

లని ప్ర భయంబులు చతుర్విధంబు లై వరం నందులం గలుగునా రాయణుని 
లీలావతారంబులం గమలభవభవాదు లయిన వచింవ నోవరు నే నెజింగినంత 

యుం జెన్పీతి సంసారసాగరంబు జాంట వారికథ యనెకసనానయ సహాయంబు 

గాని వేతొకటి లే దని జెవ్చి, _. 24 
ఉ, వను మృతుండ నాదు నని యింతీ భయంబు మనంబులోవలకొ 

మానుము సంభవంబు గలమానవకోట్టకుం జూవు నిత్య మా 
గాన హరిం దలంప్ర మిం గల్లదు జన్మము నీకు థా్యాల్తెవై 
వమానవనాథ పాం జెదవు మూధవలోకనివాససాఖ్యముల్ . 2ల 

-ఆ౦ పరీతీత్తు శకకునిచే దహ్టుండై మృతి నొంద నతనిపు త్కుండు సర్పయాగము సేయుట ఏఆా- 

వ, రాజేండ్రా జరామరణ హాతుకం బయిసళరీరంబున నుండుజీవ్రండు ఫఘుటంబులోం 
గనంబడునా కాశంబు సుటనాశం బయిన మజ+ కాళ్టంబునం జేరుతెజంగున శరీర 

-వతేనం బగుడు సీశ్యరుం గలయు దె లనాళవర్యంతంబు న_ర్ది కేజంబుతోడవ_ర్టిం 
చుకరణి దెవాకృతం బగుభ కంబు రజస్స త్రషతమోగుణంబులశేతం య్రైవ్చర్థిం 
చు నాత్మ నభంబునమూాడ్మి ధువం బై యనంతం బై వ్య శ్రావ్య కృంబులకుం బరం 
దై యుండు ని ట్లాత్మ నాత్త స్టునిలాం చేసీ హరినిజాకారంబు భావించు చుం 
డుట విశేవంబు నిన్ను. దత్సకుండు గఆన సమర్థుండు గాండు హరిం దలంవు 
ము ధనగృహదారాపత్య తే త్ర పళుప్రకరంబుల వర్జించి సమ స్పంబును నారాయ 
ణార్పణంబు నేనీ విగతశోకుండ వై నిత్యంబుసు హరిథా్యనంబు నేయు మని 

౪ వినిపించిన రాజేందుండును గళాననానీనుం జ జవాగద్షనుం జింతించుచుంతడో 
నంత శుకుండును యే చ్చావిపోరుం డయి చనియె నిట గుడు డైన్నబ్రావ్హూ 
ణో _తృమునిచేం బ్రేరతుం దై నతతక్తుండు ద్విజరూవంబుం దాళ్చీ పరీ శీ ద్య థా 
ర్థంబుగా నేతెంచు చుండి వమార్షమధ్య్యంబునం గాళ్యవుం డనుసర్పవివవారణ 
సమస్థం డగునొక్క_విపు)నిం గని యతని నపరిమితధన వదొనంబునం దృప్పుం గావించి పరీశ్రీన్ని కటంబునకు రాకుండు న ట్ల నర్చి యంతటం బరీత్షీన్మ వోరాజు 
చెంత నున్న వారల'ేతి కొొక్క_ఫలం బిచ్చి చనిన వా రాఫలంబు రాజున కిచ్చిన 
నతం డాఫలంబు నాసార్టెదించినం గ్కమిరూపంబున నందుండి వెడలి వముహాళభయం 



చం 

దా దశళశస్క౦0థధ ము క్కీ। 

కరరూవంబునం గాకోదరణ చై రాజుం గ ఉకిచిన సతండు నాయణంబ న్హోన్ని వే 

భస్తీ భ్రూతుం డయ్యు నట్టి యవసకంబున భూమ్మంతరిశుంబుల నుండుని ఖిలప్రాణు 

లాళ్ళ్వ ర ర్థికరం బగుతన్న రణంబు గని హాదోరవంబులు నేనీ రంత సీయరంబు నతని 

తనయుం డై నజన మేజయుండు విని క్రోథావేశంబున సర్పప్రళయం బగునట్లు 

యజ్ఞంబు నేయు చుండ సహస్రసంఖస్థలు గలసర్పంబులు 'హేతంబులమ్యు నా 

సమయంబున దత్సకుండు రాక వాసవాలయంబున నుండుట యెొజింగి “సెహీం 

ద ద్రతతకాయానుట్రూహి ” అనువ్రేషవాక్యంబు నొడువు నంతం దత్షక సహితుం 
డయి విమానముతో నింద్రుండో స్థన భ్రంశంబు నొంది వడు చుండ న త్తజి 

నాంగీరసుం జేళెంచి పరీత్సీ, _త్సనయునీ బవుుభంగులం న్న రించి, "96 

మృతియును జీవనంబు నివి మేదినిలోవల జీవకో టికి౯ా 

సతతము సంభవించు సహజం బిడి చోరనాంకాళసర్చ సం 

హతులను దప్పి నాశటను బంచత నొంచెడునట్టిజీవుం డా 
వదలను గుంది పూర్వ మభ పాపఫలంబు భుజించు నెప్పుడున్ 97 

అట్లు గావున నసంఖసంబు లై "వె నదందకూకంబులు హూతంబు లయ్యె శాంతమూాన 

సుండ వై కోథంబు వర్షింపు మనిన గురూపదిష్టప, "కారంబున సర్పయాగంబు 

మాని మా నంత హ్వ్జినత్రలు సుసుమవృష్టి 'ేరయించి రారాజన్యుండు 

మంత్రి నమేతుం జై నగర, చేశంబు నేనె బాధ్య బాధక లతణంబులు గ లవిష్షం 

మామా. చోదితగుణవ్యా పోరంబుల నాత్ర మోహాపడుం గొన్రున నట్రిమాయా 

వికారంబుపం బశితస్టజించి తదాళ శ్రాయాకృతవూనసుం డై డై న్నర్పించుచు పరనింద 

సేయక వైరంబు వ వర్ణించి భగవత్సదాంభోజభ. క్ల సంయుక్య్టం డై తిరుగునతండు 

పహారిపదంబుం జేర నని చెప్పీ వెండియు సూతుండు "పరనుహర్షసమేతుం జై 

శౌ”నకున కి ట్లనిణి, బెం 

అర (శీ వేదవ్యాసుండు వేదములను బురాణములను లోకమందు: బ్రవర్హింపం జేయుట థఆా- 

థారుణిం బా రాళ ర్యున, కారులు వైలుండు సుమంత్తు జై మినిమునులుక్ 

ధీరుడు వైళంపాయనుం జాళయ నలువురును శిష్య లై యుండి రొగిన్, 29 

వారలు బుగ ర్ట జాస్పామాభర్యంబు లనియెడునాలుగన వేదంబుల వ్యాసోపదిష్ట 

క్రృమంబున లోకంబులం బ్రవ్టింపం జేసి రని చెప్పిన నా క్రమం చెట్లని శౌౌనకుం 

డడిగిన సూతుండు సెప్పందొడంా నాదియందూం _ వకుస్తటనివృాదయం 

బున నొకనాదం బుద్భవిం చె నది వృ త్లినిరో భంబువలన మూ ర్రీభవించి విక కం 

బుగాం గనువక్టై నట్టినాదోపాసనవలన "యోగిజనంబులు నిష్పావు లై ముక్తి 
నొందుదు రందు నోం-కారంబు జనింయించె నదియె సర్వమంత్రొ, త్రోవనిషన్తూల 

భూత యగువేదమాత యని ఇవ్చంబడు నాయోంకారంబు త్రి గుణాత్మ కం చై 
twtr 

ఖో | we, అటో pre శ్లో ఖు యశారో కారమకారంబు లనెడు త్రివర్ధరాపం టై "క నంచు చుండ సంత 

క 
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భగవంతుం డగునజుం 'డావ్రణవంబువలన స్వరస్ప ర్మాంతస్థోప్లాదిల క్షణలక్రీతం 
బగునక్షరసమామ్న్మాయంబు గల్పించి తత్సావోయ్యాంబునం దనవదనచతుష్ట 

యంబువలన వేదచతుష్ట్భ్రయంబు గలుగం జేనె నంత నతనిప్పుత్రు లగుబ్రవూవాదు 

లావెదంబులం దదుపదిష్ట్ర వ్ర, కారంబుగా నభష్షసీంచి యా కృమంబున వారలు 

దమశిమ్యపరంపరలకు నువ చేశించి రిట్లు వేదంబులు సమ ల ంబులుగా6 బ్ర తియు 

గంబున మవార్దులచే నభ ర్థిసింపంబడియె నట్టి వేదంబులు సమ గ్ర ంబుగ బరి 

యింవ నళ కు లగువారలకు సాహాయ్యంబు నేయుటశై ద్యాపరయుగాదియందు 
భగవంతుండు సత్యవతీ దెవియుఎదుం బరాళరమహార్షికిసుతుం డై యవతరించి 

యావేదరాళిం గ్రమమ్జున బుగ్యజుస్పామాధర్యంబు లన నాలుగువిధంబులుగ 

విభజించి వై లకై శంపాయనజై మినిసుముంతు లనియెడుశిమష్థవరులకుం గృమం 
బుగ నావేదంబుల నువబేశించె నందం చైలమహార్షి నేకొన్నబుగ్యోదం బనం 

తంబు లగుబుక్కు_లతో 6 బేరియుండుటం చేసీ బహ చశౌఖ యని చెప్పంబడు 

నంత నావైలుం డింద్రప్రమితికి బామ్మ_లునకు నుపదేశించె బామ్మ_లుం డా 

సంహితం జతురి(ధంబులు గావించి శిష్యు లగుబోధ్యుండు యాజ్ఞ వల్కుసండుం 

బరాళరుండు నగ్నిమిత్రుండు ననువారికి నుపదేశించె నింద్యపమితిదనసంహిత 

మాండూకేయున కువజేకించె మాండూకేయుండు ేవమితు,0 డనువానికిం 

జెప్పి నతనికి సౌభర్యాదిశిష్యు లనేకులై పృవ_ర్టిల్లి రందుసౌాభరిసుతుండు శొక 

ల్యుండు దానభ్య్యనీంచినశా*ఖ నై దువిధంబులుగ విభజించి వాత్చ్యుండు మౌద్ద 

ల్యుండు శాలీయుండు గోముఖుండు శిశిరుం డ నెడుశిష్యూల కుపదేశించె నంత 

జూతుకర్ణి యనువానికి వా రువదేశింవ నతండు బలాకుండు వైంగుండు వై కాళు 

డు విరజుం డనువారి కుపదేళించె నదియునుంగాక మున్ను వినిపించినబాప్క_లుని 
కుమారుం డైనబామ్మ_లి వాలఖిల్యాఖ్యసంహితను 'బాలాయని గార్జుర్ణండు 

కాసారుం డనువారలకు. జెవ్పె ని ల్రేజంగున బహ్వ ప్రచసంహిత లనేక, ప్ప కారం 

బులం బూరో[ కృబ్రహ్మరులచే ధరియింపంబడే యజుర్యేదథరుం డగువైశంపా . 

యనునిశివ్యుసంఘంబు . నిఖలక్రతువుల నాధ్యర్యవకృత్యంబుచేం టేజరిల్లీరి 
మజీయు నతనిశిష్యుం డగుయాజ్ఞ వల్కుుండు గుర్వువరాధంబు నేసిన నాగురువు 

గుపితుండై యధీతవేదంబుల మరలం దన కిచ్చి పొమ్షనిన నతండు చాను జదివిన 

యజుర్షణంబును దదుకృక్కమంబునం ల్ క్క_ నవి రుధిరా కం బగురూపంబుం 

దాల్చిన యజుర్షణాధిష్టితళాఖాధి దేవతలు తి_త్లిరివషతు లై వానిని భుజియించిరి 

చానంజేసీ యాశాఖలు తై త్రిరియంబు లయొు నంత నిర్వేది యగునాయాజ్ఞ 

వల్కు్యుం డపరిమితనిర్వేదంబు నొంది యు గ్ర తవంబున సూరు్భుని సంతుష్టుం 

గావింప నతండు సంతేనిల్లి హయరూపంబుం దాల్సి యజుర్షణంబు నతని కువచే 

ఫంచెం గావున నది వాజసనేయ శాఖ యని వాక్తువ్యం బడె నంత నాయజుర్దణం, 

శు 



ద్యాదళస్క౦థము రీతికి 

బుకాణ్యమాధ్యం వినాదులచే నభ వ్టంపంబడె నిట్లు యజుర్యేదంబు లోకంబునం 
బన న సరై సామవేదా ధ్యేత యగుపై చ్రై_మినిమవార్శి దనసుతుం డగుసునుంతునికి 
నుపడాసంచ నతడు డు సుకర్తుం డనుతనన సుతునకు. చెలి= లు నతం “డావేదమును 
సవా; బ్ర గౌఖలుగా విభ బించి కోసలునికుమారుం డై నహి వారణ్యనా భునికిని దన 
కుమాోరుం డగువే "స్ఫంజి యనువానికి నువజేశించె నంత వారిరువురు బహ 

LI ప న లగునాకంతుర్ధిలు నుదీచుర్థ లనునేనూన్దురికి నువబేశింం వారిని సావు 
సంసా గులంగాం జేసీ రిట్లు సామవేదంబు లోకంబున విసుతి నొంచె. మజీయు 
నధ" ర్ బే గ్గ యగుసుమంతుమువా హ్నా దానిం దనశిషం హన కుపదేశింవ నతండు వేద 
నర్ముండు ప సథ్యుం డనుశిష్యుల కుపదేశించె నందు వెదదర్శుం డనువాండు 
సై బాళ్ళయని బహ్మబలళీ నిర్దోషుండు వీపష్పలాయసుం డనువారలకును బథ్య్యుం 
డను వాదు సముడుండు భునకండు జాబాలి బభు/ వంగిరసుండు నై ంథవాయ 
నుం డనువాాలగు నపజేథించి న గృకొళశీంబు నొందించె ని తైజంగున నధర్య 
పేకంబు న న నొంండి ని జ్లఖల చేసబులయుత్ప శ్రి లిప్త ఇకార శ్ర మం చెణ్ంగించితి 
నిరం టర! త! మం బెట్టు జనిన వినిపింతు వినుము" లోకరబునం బురాణప్రవ 

స్ు లనం బస్ న లగు 1 యాగాల కళర్షివుండు సావర్ణి యకృత వ్రణురడు 
వె సంపోయన. ండుభారీకుండనున్నా ను వానిని నుజ్జనకుండును వ్యాసశిష్కుండు 

నగర్ “మహ యునిశలన గ్ హించి రట్టివు రాణంబు సర్హాదిలతణలతీతంబుగా 
సురసా మంశయుం గొంద ఆజాఫష్రరాణంబు వంచలవణలథీతం బనియు. బలుకుదు 

“ ట్లవు 2౧ నామా సృ మంబుం బురావిదు లగుబుషులు నెవ్పెడు తెణంగున 

సెశింగింకు సినుకు (ావాంబు పాద్మంబు వైస్టవంబు శైవంబు భాగవతంబు 

ఫ్విమహ్మోళ్తే గంంబు నాాదీయంబు మార ర్క_ండేయం బాగో యంచు ఎహ్మనె 

వ ్ శంబు బైేంగంటు వారావాంబు స్కాాందంబు  వామనంబు కౌర్తంబు 

మాళ్చెష్టంటు బ్రహాండంబు గారుడంబు నని సదు నెనిమిదిను హోవు రాణంబులు 

మంికియు నువష్రు రాణంబులుం గలవు వీని లిఖంచినం జదివిన వినిన దురితంబు 

అడంగు నని సూతుంసు శౌనకాదులకుం జెప్పిన వారు నారాయణగుణవర్గనం 

బును దిశ్కే.థశలను జెప్పితి వింక దోవకారులుం బావమతులు నెన్విధంబున 

భహాగ్టీం సిరీంతు ర” రో ముంబు వనక్కాణింపవే యని యడిగిన నెజింగింపం 

దలంచి యిట్లు వియ్, 80 

రి నై? ,-ం డయా సాఖ్యూనము (ye 

తట యుగమున డఫను ల బస్టిదు లగుబుషులమహిమ భాషింపగ రం 

జీ ల్లిడదుమూ" కద దీ ముం, డుట్లంబున వారిని నిలిపి యుడుగక బ్ర దికెన్, వ్! 

లోకింబులు గల్చాంతసమయంబునం గబంధమయంబు లయి "యంధకారబంధు 

సిందు అయి యున్న యెడ చేకాకి యయి చరించుచు బాలార్కకోటి తేజుం 
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డయిన బాలునిహృదయంబునం బ్ర, వెశించి యనేకసవా సృవత్సరంబులు దిరిగి 

వటపత్ర శాయి యయినయ'బ్బాలుని౯ గ గవ్వణం గనియె నని చెప్పిన శెనకా 

దులు సూతుని గనుంగొని యామునీంద్రు, నకు నీప్రభావం బెట్టు గలిగి నని 
యడిగిన నతం డిట్లనియె, 82 

క, భూవినుత బ్రహ్మచర్యము, దా వదలక నిష్ట చేతం దథ్థము గాంగ౯ా 

భావించి హార “దలంచుచుం నోవిదనుతు6 డై మృకండు గుణముల వెలచెన్ ,నిరి 

వ ఇట్లు దవంబు నేయ నతనికి హారిహాకులు వ్రత్యతం బయి వరం బడుగు మనిన 

గుణగణాఢ్యుం డయినకుమారు సడిగిన నట్ట కాక యని యతండు గోరినవరం 

విచ్చి యంతనానంబు నొంది రనంతరంబ యమునికి మార్క_ండేయుం డుద 

బుంంచి నియమనిస్థాగ రష్టుం డయి యుండ మృత్యువు వానిం బాళబద్ధుం జేసిన 

నెదిర్చి యము త్హిని ధిక్కరించి పదివేలహాయనంబులు తవంబునలుప నింద్రుండు 

భభ యంపి " యమునివరునియు ల తపంబు భంగవజచుటకు చేవతాంగనలం 

బంప వా రతెంచునెడం బుప్వఫలభంతంబును మ త్తమధుకరశుక పికాది శకుం 

తారవ _నిరంతరదిగంతరంబును జూతివై రరహితమృగవతీకులసంకులంబును 
సారసచ క్ర వాక బక క్రాంచకారండవకోయప్టి కాది జలవిహంగ మాకులిత సరో 

వరసవ్శాస్త శ సందర్శనీయంబును నగునాతపోవనంబున జటానల్క_లశారి మొ 
హావ్యవాహనుండునుంబో'లె: దపంబు నేయుమునీంద్రునిం గని యయ్యాంగ 
నలు వీణశావేణువినోదగానంబుల నలవరింవ మెచ్చశ ధీరోదాత్తుం డగునన్వు 

నీందుని గౌల్బనోపక యిల ద్దు నిక డకుం జనీ రంత హారి యతనితవ ంబునకుం 

ల బ్రసన్నుండై యావిర్భవించినం గన.౦గొని చేవా నీదిన్యనామస్త రణంబునం 

చి యోాశోరీరంబుతోడన  యనేకయుగంబులు చ్చి దుకునట్లుగాం జేయవే 

యనినం గరుణించి యిచ్చుటయును, 84 

కే, జగము రఖీంప జీవ్రలం జంప మనుష, గనె సర్గమయు(డ వె కానివీంతు 

వెచట నీమాయం బెలియంగ నెవ్వం డోపు, విశ్వసన్నుత విశ్వేశ వేదరూప, 85 

ము, బలభిన్గుఖ్యదిశాధినాథవరులు౯ ఫాలాతు బ్ర బహాదిలుక 

జలజా తాత.,పురందరాదిసురులుం జర్చించి 'నేనాయలం 
డెలియకా లేరట నావళంబె తెలియక దీనా _ర్రినిర్జాల యు 

జ్ఞ లపం శేరువాప త్త లోచన గ దాచ క్రాంబుజాద ర్థంకితా, 86 

వ, అని వినుతించి జీవా నీమాయం జేసీ జగంబు భా/ంతం బై యున్నయది యిది 

చెలియ నానతీయ వలయు నని యడిగిన నతండు సెజింగించి చనియె ముని 
యును కివఫూజ నేయుచు వారిస్త్మరణంబు నేయ మజుచి కతవర్ష ంబులు 

' ఛారాధరంబులు 'ఛారావర్శ ంబుచే భరాతలంబు నింప జలమయం చై యంధ 

' శారబంధురం బైన నంత నాతిమిళంబునం గను గానక భయంపడి యున్న 



వ, 

ద్యాదళస్కంధ ము ర్ర్కర్ 

యడ నాజలమధ్యంబునం నొకవటస డ్రోంబునం బద దృ రాగ కిరణపుంజంబుల రం 

జిల్లుపాదవద్య బులు గలబాలునిం గ ని మొక గ అతనికరీర ంంబు వవేశించి 

యనేకళాలం బనంతం బగుజ కరాంతవంబనప దిరిగి యతని చరణోరవింద 

సంస్త రణంబు నేనీ వెలువడి కౌంిలవిందం బోయిన మాయం క్ని యంత 

స్టానంబు నొందు మునియు నెప్పటియట్ల స్యా శ్ర మంబు చేరి తప ంబు నేయు 

చున్న సమయంబున, ., 87 
నిలిచినళంకరుం గనియు ని నిత్యసుఖంబుల నిచ్చుగౌారి యి 

మ్లుల హర భూతిభూపషణసము జ్వలగాత్రు. తుని; గంకు యెంతయుకా 

వలినుగ వానితోడ నొక వాటపుమాటను బల్కంగాం దగా 

సలలిత మెనయీతవనీజాడ వినం గడువేడ్క యముడిన్ 6 తం 

అనిన ళంకరుండును కాంకరీస మేతుం డయి నభంబున నుండి ధరణీతలంబునకు 

నేశెంచి యితరంబు గానక యేకా గ్రచిత్తుం డగునమ్హునింగని తనదివ్య యోగమా 
యాప్రభావంబుమే న నతనివృ్భాదయంబునం బ్ర బ వేశిందీ చతుకా వుండును విభూ 
తిరు ద్రాశమాళి కాధరుండును ద్రిశూలడమిరుకాదిదివ్భసాథన సమేతుుడును 

వృషభ వాహనారూఢ్డుండును నుమాసమేతుండు నై తనస్వరూపంబు గనంబటి 
చిన విస్తయంబు నొంది యముని యాపర మేశ్యరుని ననేక స్కకారంబుల స్తుతి 
యించిన నవ్వు డమ్థునితపగి వ్ర ప్ర, ఖావంబునకు మెచ్చి మహార్తే పరచుశె నై వుండ 

వని పర మేళ్యరుం -డానతిచ్చిన్ వ మార్కంజేయుండును శంక జో నిరీక్షించి. "దేవా 

వహారిమాయా ప భావంబు దుర ర్లభం బయస్టీది భక “త్సృందర్శన ంబునం గంటి నిం 

తియ చాలు నైన నొక్క_వరంబు గోరెద నారాయణ చర ణాంబుజ థాానంబును 
మృత్యుజయంబునుం గలుగునట్టుగాం గ ఖ్రవ నేయచవే యని వొర్టించినం గృ పా 

సమ్ముద్రు, దుండై యట్ల కాక యని జ రారోగవికృతులు లేక కల్పకో టిపర్యంతేంబు 

నాయప్పం బురుపో త్త త్రమునియన్ను గహంబుం గలుగు నని యానతిచ్చి యనమ్లు 

వహోదేనవుం డంత న్ధానంబు నొందె నస చుప్లీ యీనూర్క.ంజే మరూపాఖ్యానంబు 
వానీన వినినం జదివినను మృత్యువు దొలంగప నని మజ్యు నిట్లనియె వారివరా 

యణుం డగుభాగవతుండు 'దేవతాంతరమం శ్రాంతర సాధనాంతరంబులు వర్షించి 

దుగ్దనులం గాడళ నిరంతరంబు నారాయణ గొ వించాదినామన్త రణింబు 

శేయుచు నుండెనేని నట్టిపుణరవురుషుండు వైకుంఠంబున వసీయించు మజీయు 
హారిన్విళశ రూపంబును జతుర్విధవ్యూహ భేదంబులును జతుర్తూ రృులును లీలావ 

తారంబులు జెప్ప నగోచరంబు లనిన శౌనకుం డిట్లనియె, 89 

వారికథలు హరిచరిత్ర ము, హరిలీలావర్తసములు నంచితరితిం 
బరువడి నెణటింగితి మరతయు, సురనొత యనమాన “మొకటి సొప్పడెడి మదన్ 

ఖం వతాదిమాసంబుల నంచరించెడు ద్వాదశాదిత్యుల (కృ క మంబును చెలుపుట థితూ- 

అది యెొయ్యాది యనిన లోకచకును వైవనూసంబు మొదలుగా నేయేనూసం 



రీప6 శ మదాంధ్ర భాగ వతేము 

క్ 

బున నేయేనామంబునం బ్రృవర్తించుం జెప్పవే యని యడిగినం శైత్రంబుననుండే 

చె చై కృాదిద్యాదశ మాసంబుల ఫారగణన ప్తకం బీళ్యరని యుక్త కంబై. నానాప్కకొ 

రంపుల సంచరించు నా కృమంబు దొల్లి కుండకు విష్ణు తునికి. డలిపినచం 

దంబునం జెప్పెద నని సూతం డిట్లనియె శ్రీనున్నా రాయణస్వరూవుం డగం 

మా-రాండం జేకస్వరూపుం డైన నతనిం గాలచేశ శి యాది భేదనములంబట్టి 

బుషం లనేకక్రమంబుల నభివర్ణించి భావించు చున్నవా రా వ్రశారం బెట్లనినం 

వైత్రంబున సూర్యుండు థాతియనునామంబు దాల్చికృతస్థలి ఫీతి వాసుకి రథ 

కృత్తు పుల్సస్త్యుండు తుంబురుండు ననెడుపరిజనులతోం జేరికొని సంచరించు 

వై.శాఖంబున నర్యముం డనువేరు వహించి పులవాం డోజుండు ప్ర హొలి 

పుంజిక స్థలి నారదుండు కంజనీరుం డనుననుచరసహితుం డై కాలంబు గడుపు 

చుండు జ్యేష్టంబున మి క్రాభిథానంబున నత్తి పారుపేయుండు తతకుండు మేనక 

పోవా రథస్యనుం డనకరిజనులతోడం క వర్షించు చుండు నాహోఢంబున 

వరుణుం డనునాహ్యాయంబు నొంది వసిష్టుండు రంభ సహజన్యుండు వూహ 

వ్ర శుక్రుండు చి తే స్వనుం డనుసహచరనహితుం డై కాల కేపణంబు నేయు 

చుండు చ్రావణంబున నింద్రుం డనునామంబుచే వ్యవహృతుం డై విశ్వా 

వసువు శత యేలావుత్రుం డంగిరసుండు వమోచ చర్యుం డనుసభ్యులతో “6 

జేరి కాలంబు గడుపు చుండు భా ద్ర పదంబున వివస్వంతు౨ డనునామంబు దాల్చి 

యు గృనేనుండు వ్యాఘు/ం 'డాసారణుండు భృగు వనునూచ శంఖపాలుండు 

లోను గాం గలపరిజనులచే నావృతుం డై శాలయాపనంబు నేయుచు నుండు, 

ధరలో? ద్యస్థ్రావ్యాయమును, నికవుగ ధరియించి ఛాతి కింపు దలిర్చం 
జరియించుచు నభమందోక్కా సరసిజహతుం "డాళశ్యయుజనుం సయ్య్ట్రనం గ డఫున్ , 

వ, ఈమాసంబున బు చీకతనయుండు కంబళాళ్యుండు తిలోత్తమ బ్రసోవే వేశుండు 

భతజిత్తు ధృతరాష్ట్రం డిషంభరు లనుసభ్యులతోడం గనాడి కాలంబు గడు 

చుండు గారి రికమాసంబున విష్ణు వని వ్యవహరింపంబడి యశ్యతరుండు రంభ 

సూరర్థివర్చసు(డు సత్యజిత్తు విశ్వామి త్రై తుండు మఘావేతుం డనుపరిజనవర్లంబుతో 

గాడి కాలంబు నడపు చుండు వూర్చశిరంబునం దర్యమనామవ్యవవ్భాతుం డై. = 

కథ స్థిపుండు తాస్థ్యండు బుతనే నేనుం డూర్వశి విద్యుచ్చత్రు తును మహాశంఖుం 

డనెడుననుచరులం గూడి చరించు చుండు. బుష్యుమాసంబున భగుం డనునా 

మంబు దాల్చి స్ఫూర్జుం డరిష్ట నేమి యూర్టుం డాయువ్రు కర్కోటకుండు 
ఫూర్వచి త్రీ యనెడుసభ ్ యజనపరివృతుం డై కాల కేవంబు నేయుచు నుండు 

. మాఘనమూసంబున _ బూహాోవ్యాయంబు వహించి భనంజయుండు వాతుండు 
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సుజీ నుండు సురుచి ఘృ కాచి గౌతముం డనుపరిజనపరివృతుం ఊఉ చరియిం 

యదు ey యు, ల 48 

౮ ఎటు రామంబు ధరించియుం జతుగత: బాభలించు చుండు జూతుర్వ్య కఖా 

వ. సవాష్రశీరణు:డు మతియుతు లౌననం దపస్యమాసము లీలన్, 44 

అందు 9! ర్నసుండు భగద్వాజాండు పర్థన్యుండు నేనజిత్తు విళ్యుం డైరావ 

తుం డనువాళలతో చిననీ కాలయావనంబు నేయు చుండు నిట్లు ద్యాదళ 

మాసంబుల నపరి మేయవిభూతుల చే: దేజరిల్లుచు నుభయసంధ్యల నుపాసపించు 

జ పబపాననంఘంబుల నున్తూలనుబు నేయుచుం బ్రతిమాసంబును బూరో క్త 

జ మట్కంబు వెంట నంట నుభయలోకనివాసు లగుజనంబుల కై హికాము 

వగ సబంబుల నొనంగుచు బుగ ఫ్లజొస్సామాథర్వణమంత్ర, ంబుల. బళియించు దు 

సః ఎంఘంబులు' స్తుకియింవ: బురో భాగంబున నవ్పగస లాడ గంధర్వులు 

పాడ ప్రి ఫ్థావేత్త లగు నణువదివేవురు , వాలఖలక్ణిమవాస్ద్ట లభిముఖు లై 

న గం సుమో స వగ నధికబ ఎపేగవిరాజమానంబు లగునాగ రాజంబులు రథో 

యసంబు. సలుగ_ బాహాబలవ్రతిస్టాగరిస్ట్ర లగునై నై రృతశ్రేష్టులు రథపృష్టు 

॥? “గంటు మూచిట్రైయా చుండు" నసాదినిధనుం డగునాదితేర్థిండు సృతికల్పం 

బును నిట్లు శాలయాపనంబు సేయుచు. 'దేజరిల్లు ముండు నట్లు గావున నీవి 

యన్నియు వాసుబేవమయంబులుగాం చెలియు మని పౌరాణికో త్హముం డగు 

సూడుంయు శ: క యోగీంద్రు, యు ప్రాయోపవిస్త్రుం డగంపరీయీన్న ర పాలున కుప 

Bo ది? Aes Mo: సైమిళ'* "ఇర వాసు లగుశనకాదిబుపి. ఛ్రేష్టులకుం డెలిసె 

ములక ము న్ గాణ 'శ్నం బగుభాగవతంబు వినువారును “సథియించువారును 

pron అసూారును నాంయు రారో ప్రశన స్టంబులు గలిగి విష్టుసాయుజ్యంబు 

Yor గుం గాడ, 45 

wr ంబంగన దారో గాపుముసందు, మధురయందును రవిదినమందు 'నివండు 

లను జేయును “నుణ భాగవతము, వాడు తరియించు సంసారవాస్థ సపుడ, 

శ్ర మదీ కుం గా పొ పా నాయణచిత్తునకును బతికిం బరీథీ. 

దూ” "ముణున "కలీ. గిం పెరు, సాముతిళ౯ా శుకు:డు ద్యాదశస్కంధములన్ . 47 

నులియు . నష్టాదశవు రాణంబు లందలి గ్రంథ సంఖ లె ట్లనిన ఛ్రాహావురా 

ఇం దళసవాస్ర, x గ్రంథంబు వాద్య 0 బీసుదిమైదు వేలు విష్ణుపురాణం నిరు 

వదిమూాంసుసవ్య గ్ర బులు టే వంబు చతుర్వింశ తిసవాస్ర, సంబులు (శీ శ్రీభాగ వ 

తం బషస్టావళసవాస్త్రంబులు “నారదంబు పంచపీంళతిసవాగ్ర, ంబులు మారం 

జేయంబు ననసవా స్రంబు లా్నేయంబు పదియేనుచేలనన్నూలు భవిహ్యాత్త 

గంటు సంచళ శాధికచతుగుశసవా స్త స బులు బవ్లావె వర్హం బస్టైదశ సవా 

స్రంబులు భే శీ రంగం చే కాదశసహన్రే ంబులు వారావాంబు చతురింకతిసవా 



ర్రక్తిర్ద శ్రీమదా ౮ ధ్ర భాగవతము 

చంబులు స్కా_ందం బెనుబదియొక్క_వేలనూటు వామనంజుు  చెన్కొడ? 
కార్త బు స _స్టదళసహా సృంబులు మాత్సర్ణింబు చతున్షశస స వారూ మా | 

పందొ్మిదిస సవాస్త్రంబులు ట్ర బి ప్టోండంబు ద్వాదళసహృప్రంబం. కున త్వ 

గ్ గృంథసంఖ్యా వ ప మాణంబుము సృవర్తిల్లు నీవదునెనిమిదియు ౯ “నలా! 
బున నదులయందు ఛాగీరథివిధంమున -జేవతలయందుం అకా గరు టే 
_ ఊారకలందుం గభానిధిగరిమ సొగరంబులందు దు్గార్గరంజుం శకం ట్వూ ౨ 

" బులను్షే లూనునగంబు భాతి ల్స్ హాంబుల విభావసుకరశి "జె డైతుర్హు లల, అర! 

నిభ ంగి మణబులయందుం బన వ రాగంబులేఖ వృకుంబులంము కహాని వాక 

యజ్ఞ ంబుల జపయజ్ఞ ంబచాడ్చున చ్చే తంబులం నపింసకల కొ 

“చాక యోగంబురమణ నోషధులయందు యవలసొబగున 

గ 4 

తే, 

నళగ్గంబులందు నుచ్చైళ్ర ఎ వంబులాగున దరీ్శీకరంబులందం ఉనాన్యి 

మృగములందోం ేసరిచెలువున నా శ్ మంబులందు గృవాస్తా నొక, 

రీతి బుషులందు నారదుమాడి... ఛేనువులందుం గామ ధేను ను వోవ్కె 

బులందు ' జీన్రనికెజింగున దోగ్చయంబులందు మనయుచొవ్వ్యూన జ 
హావ ఫవాహానునిపోండిమి నాదిత్యులందు విస్ణువుకరణి రుడు ర, ౯ యం డో 
హితునిరీతిని బృహాలయందు ఛృగువుసొబగున స్యలయం జపం 7 

తు ఓ 

వ్ల ంబులలో నోంకారంబునిరనున నాయంధంబులం గాయక అణు? కో 

సత ్ థింబురేవ బుతువులందు వనంతంబు ప్రౌఢ మాసంబులం ఊహా age 

మహిమ యుగంబులందుం గ తేయుగ ంమనోజం దేజరిల్లు న జా, 

కంబు పరియంగి-చి విన కంసాలయము జ రంబ 'జెందుదు రని ముణతియోా శిక్ష సిరా; 

నకలాగ మార్థపారగుం, డకలంకగుణా భిరాముం డంచితబ్బంలూూా 

రకవంద్య్యపాదయుగుం డగు, శుక యోగికి వందనంబు సొరిది నొన నహ ణా 

సకలగుణా తీతు సర్గజ్ఞా సర్వేళు నఖలలోకాథారు నాదిచేవ్రుం 
బరమదయారసోద్బా సితుం ది ద్రీదశాభివందిత పాడాబ్లు వనధిశతామ ము 
నారి తముందారు సాద్యంతేకాన్యని వేదాంత చేదూరని విశ తము డాముం డు: 
గా స్తుభ శ్రీవత్సకమునీయవ ముని శ ంఖచ | క్ర గ దానికా ధరుని 

శోథ నాకారు వీతాంబ'రాభి గాము 

రత్న రాజితమకుటవి భా9జమానుం 

_ బుండరీకామ మహనీయవుణర్ల'దేవాంం 

మ, 

దలంతు నుతియింతు చేవకీతనయు నెపుడు, 

అని యీారీతి నుతించి భాగవత వమాద్యుంతంబు నూతుండు ౫ 
ప్పిన సంతుష్టమనస్కు_ లై లి విని మునుల్ వే ప్రైమంబునం బద్ద నాం 
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భునిం జిత్తంబున నిల్చి తద్దుణములకా భూషించుచు౯ా ధనుర్ణి లై 

చని రాత్రీ ఫీ యని కేతనంబులకు నుత్నావాంబు నర్ధిల్బ (న్, 51 

న జనకసుకావృాచ్చోశా, జనకవచో లస్ధనివి పినణై లవిపోరా 
జనకామితవముందా రా జననాదికని నిత్యదు॥ ఏఖ చయసంప* రా, న 

మాలిని. 

జగదవనవిజోరీ శ తులోక ప హోరీ 
లో UW 

సునుణవనవిజాోరీ సుంకరీమాన హారి 

విగతకలుహపోషీ వీరవ ర్యాఖిలాప్. 

స్వ "సరువ్చొ దయతోకీ. ప సర్వ చాసత రభ రీ ర్కి 

నచ్యన ము, అది (ఖీ శ్రీపర మేళశ్యరకర.ణాకలికతవి తావిచి త, కేసనమం త్రిషు వుత్రసహాజపొం 
డిత్యపోతనామాత్య ప్రియశిహ్య వెలిగందల నాళాయణనామాథియ పణీకంచై. న 

శీ మహాభాగ వతంబనుమహావు కాణంబునందు రాజొాలయుత్స_త్తియు వాసుదేవ 

లీలాశతార ప్రశార ంబును  గలియుగధర ర్మ ప్కకారంబును ట్రైహ్మపళయష్ర క "కా 

రంబును బ్రశయవిశే ఏెవంబులును దశతకునిచే దష్టుం డై పరీయీన్మ హో రాజు మృతి 

నొందుటయు సర్పయాగంబును చేదవిభాగ క్ర క మంబును బురాణానుక్ర క మణి 
కయు మార్క_ండేయో పాఖాసష్టనంబును సూరుక్షండు వతిమాసంబును వీశ్వేలు 

నామంబుల వేర్యేటుపరిజనంబులతోం జేకళొని సంచరించు క్రమంబును ద త్త 

త్పుశాణ గ్రృంథసంఖ్యలు ననుకథలు గలద్వాదళస్కంథము, 

 శ్రీనముదాం ధ్ర భాగవతము సమా_ప్పము, 

ీం తత్సత్ , 

శ్రీగోపాలకృష్ణార్పణము స్తు, 

జన్న పురి ఏ వావిళ్ల రామస్వామిశా స్తులు అండ్ సన్స్ వారి 
ళ్ ల్ు 3 వావిళ్ల వ్రైన్సున ము ద్రిలీను,---]1952, 



rn 

G22: 213 

స ధ్య కావ్య ము 
నాసా 

త "కర్చు, లు. 

అనంతుని ఛందము (ఛందోదర్చణ్ం2” «Or 

అనిరుద్ధచరి తే ము క్షే 

కవిత్గత త్యవిచారవిమర న ము 1 

అంబరహోపాఖ్యానము, నటీక 0 

ఆము_క్రమాల్యద,(విక్ణుచి_త్తీయం)10 
ఆంధ్ర భాగవతము, పద్య కానక ముక 

ఆదిపర్వము, పద్య కావ్యము 1 
(| టీక 4 
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